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Förord 

När jag tog min ekonomexamen fanns det inte i min vildaste fantasi att skriva 
en akademisk avhandling. Då var det näringslivet som gällde, och allt det jag 
lärt mig på Handelshögskolan i Göteborg räckte långt för att klara 80-talets 
arbetsliv. Efter några år började jag inse att kön gör skillnad, det var inget 
som jag hade funderat över tidigare. När jag sedan på 90-talet bevittnade en 
krock mellan ekonomistyrnings- och sjukvårdsprocesser var det nyfikenheten 
att förstå mer om hur företagsekonomi fungerar ihop med offentlig verksam-
het som ledde mig in i akademin. Det var vid Blekinge Tekniska Högskola 
jag fann en god miljö för att fördjupa analysen både inom verksamhets-
styrning och inom genusvetenskap. Jag har många kollegor på den unga och 
innovativa högskolan att tacka för min lust att fortsätta på den akademiska 
banan.  

På Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet togs år 
2003 ett forskningsprogram fram inom den nyetablerade Akademin för 
ekonomistyrning i staten (AES). Tack vare docent Anders Grönlunds enga-
gerade arbete som primus motor inom AES fick jag en god grund för min 
ansökan till forskarutbildningen. Kerstin Hillerström och Katarina Norén på 
Banverket och Vägverket var två ledamöter i AES som säkrade starten på 
mitt forskningsprojekt. Kerstin har sedan tillsammans med Lars-Åke Eriksson 
gjort det möjligt för mig att också färdigställa avhandlingens fallstudier. Jag 
tackar er och alla era kollegor inom staten som ställde upp på intervjuer, 
tillhandahöll dokument och lät mig delta i möten. Tusen tack för ert positiva 
bemötande!  

Under resans gång har flera opponenter lämnat viktiga kommentarer. Vid 
mitt första seminarium var det Thorkild Thanem och Olle Högberg som 
ställde intrikata frågor. Lenita Freidenvall från Statsvetenskapliga institution-
en och min kollega Roland Almqvist gav knivskarp kritik vid  det andra semi-
nariet, mellanläget. Mitt slutseminarium blev en god akademisk diskussion 
tack vare Birgitta Ney, docent och föreståndare på Centrum för genusstudier, 
och Bino Catasús, professor i företagsekonomi. Varmt tack för alla era 
synpunkter, de gav god progression åt mitt arbete!  

Min allra största tacksamhet vill jag rikta till mina handledare. Det är tack 
vare er konstruktiva kritik och kreativa kravställande som min forskning 
kunde leda fram till en akademisk avhandling. Professor Kaj Sköldberg och 
docent Lillemor Westerberg har följt och stöttat mitt arbete under hela 
forskningsprocessen. Sven Modell utsågs till professor i ekonomistyrning och 

 



handledde arbetet under tiden för uppdragsforskningen. Jag har er oerhört 
mycket att tacka för!  

Ett särskilt tack riktas till mina allra närmaste arbetskamrater Pia 
Montgomery och Fredrika Wiesel. Fredrika har hela tiden inspirerat med sitt 
skickligt genomförda doktorandprojekt och Pia bidrar alltid med sina goda 
kunskaper i språklig framställningskonst. Vi har dessutom så mycket roligt 
tillsammans! 

Mina innerligaste tack går till Anders, Karin, Helena och Ingrid, min 
familj som så kärleksfullt har intresserat sig för mitt arbete och gjort livet lätt 
att leva! Jag är också väldigt glad för att mamma och pappa, Kerstin och 
Claes Jernow, ville läsa mina manus i olika stadier vilket ledde till givande 
samtal både om avhandlingens innehåll och form. Många hjärtliga tack sänds 
även till hela övriga familjen och alla mina vänner som med glada tillrop ofta 
frågat mig hur det går.  

Det är många som har bidragit till olika typer av diskussioner om min 
forskning, vilket gett extra krydda åt arbetet. Jag vill framföra ett stort tack 
till alla er, var och en, som jag mött under hela avhandlingsarbetet. Några är 
nämnda, men ingen är glömd. Varje kommentar, varje ansiktsuttryck och gest 
som gett mig anledning att reflektera har varit betydelsefull.  

När jag nu sätter punkt önskar jag Dig god läsning! 
 
 
Stockholm i februari 2009  
 
Eva Wittbom 
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1 En fråga att avhandla 

Bakgrund och samhällsrelevans 
Jämställdhet som ett mål i sig och ett fundament för utveckling. Så kan inled-
ningen till den text som finns publicerad på FN:s befolkningsfonds webbsida 
tolkas. 

Gender Equality: An End in Itself and a Cornerstone of Development 

Gender equality is, first and foremost, a human right. Women are entitled to 
live in dignity and in freedom from want and from fear. Empowering women 
is also an indispensable tool for advancing development and reducing poverty.  

Empowered women contribute to the health and productivity of whole 
families and communities and to improved prospects for the next generation. 
The importance of gender equality is underscored by its inclusion as one of the 
eight Millennium Development Goals that serve as a framework for halving 
poverty and improving lives. As clarified in the 2005 State of World Popula-
tion, gender equality is also key to achieving the other seven goals. 
(unfpa.org/gender) 

Texten beskriver jämställdhet som något mycket mer än en självklar mänsklig 
rättighet, jämställdhet ses även som ett medel för utveckling. Världssam-
fundet har formulerat åtta milleniemål (milleniemalen.se) som i stort syftar 
till att öka välståndet i hela världen genom sunda ekonomiska relationer, höjd 
bildningsnivå samt bättre miljö och hälsa. Att jämställdhet ingår som ett av 
dessa milleniemål, samtidigt som rättvisa förhållanden mellan kvinnor och 
män ska vara hävstänger i de övriga sju målen, kan ses som ett tecken på hur 
central jämställdhetsfrågan är på ett internationellt plan. 

Övertygelsen om att jämställdhet både är ett mål och ett medel ledde för 
Sveriges del till att bli det land som i samband med kvinnokonferensen i 
Peking 1995 tog initiativ till att FN antog ”gender mainstreaming” – 
jämställdhetsintegrering – som strategi för att uppnå jämställdhetspolitiska 
mål (Ds 2001:64). Strategin går ut på att integrera jämställdhetsdimensioner i 
de sakpolitiska frågorna vilket innebär att tänkbara konsekvenser för män 
respektive kvinnor kritiskt granskas inför varje beslut. 
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Jämställdhetsintegrering som koncept finns även väl förankrat inom EU1. 
Genom att både försöka integrera jämställdhet i alla politikområden och rikta 
särskilda åtgärder till kvinnor agerar EU på två spår för att uppnå jämställd-
hetsmål (regeringen.se).  

Sverige är rankat som ett av världens mest jämställda länder (Dahlerup & 
Freidenvall, 2005) och har undertecknat, tillika ratificerat, flertalet av de 
internationella dokument som berör mänskliga rättigheter. Att det finns 
medlemsstater i FN som har lagt in reservationer för att med formella medel 
kunna fortsätta att begränsa kvinnors rättigheter i förhållande till de som män 
har2 utgör en kontrast till Sveriges könsneutrala inställning i rättvisefrågor. 

I en jämförande studie3 som genomförts på en politisk, internationell nivå 
framstår Sverige som landet där jämställdhetspolitiken anses ha utvecklats på 
ett genomgripande sätt:  

The first, with Sweden as the locus classicus, can be styled an “integrated 
approach”. Gender mainstreaming is employed in a global fashion, whereby 
responsibility for gender equality is extended to most, if not all, actors 
involved in public policy and is embedded across institutions in society. (Daly, 
2005, s. 438) 

Sverige betecknas som ”locus classicus” och intar därmed en särskild position 
i jämförelse med andra länder när det gäller jämställdhetsintegrering i 
samhället. Ur ett svenskt medborgarperspektiv kan vi se, frontpositionen till 
trots, att det återstår flera steg för att kvinnor och män ska ha lika möjligheter. 
Av den historiska exposé som Statistiska centralbyrån gjort över jämställd-
hetens utveckling framgår att mycket av könsdiskriminerande i svenskt 
offentligt regelverk har försvunnit. Jämställdhetslagen gäller för alla arbets-
platser av viss storlek och jämställdhet finns uttryckt som ett generellt krav 

                                                      
1 EU-stadgan föreskriver: ”I all sin verksamhet ska unionen syfta till att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem.” Texten infördes 
dels genom Amsterdamfördraget 1997 som trädde i kraft 1999, artikel 3, punkt 2, dels genom 
Lissabonfördraget där texten finns i avdelning II Allmänna bestämmelser, artikel 8. 
2 På svenska regeringens webbplats för mänskliga rättigheter (manskligarattigheter.gov.se) 
finns bland annat följande information om Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination against women, CEDAW: ”I november 2006 hade 185 stater ratificerat 
CEDAW vilket motsvarar drygt 90% av FN:s medlemsstater och gör den till den konvention 
som har näst flest ratifikationer (efter barnkonventionen) av alla konventioner om mänskliga 
rättigheter. Samtidigt har många konventionsstater reserverat sig mot konventionen på ett sätt 
som strider mot konventionens ändamål och syfte. Dessa reservationer undergräver själva 
avsikten med konventionen, dvs. att skapa en gemensam miniminivå för alla stater som anslutit 
sig om de åtgärder som måste vidtas för att förhindra alla former av diskriminering av kvinnor 
och ge lika möjligheter för kvinnor och män att åtnjuta de mänskliga rättigheterna.” 
3 De åtta länder som ingår i den jämförande studien är Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, 
Litauen, Spanien, Sverige och Storbritannien där urvalskriterierna var inriktningen på politiskt 
reformarbete när det gäller jämställdhetsfrågor. Studien ingår i EU:s femte ramprogram under 
beteckningen EQUAPOL: Gender - sensitive and women friendly public policies: a compara-
tive analysis of their progress and impact. (equapol.gr/pdf/HPSE_CT_2002_00136_DEL5 
Total.pdf) 
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inom hela statsförvaltningen. Kvinnor får numera bli präster och stridspiloter 
samt har tillträde till högre utbildning, men det leder inte självklart till att 
kvinnor och män har lika möjligheter i arbetslivet. Löner, andel av obetalt 
arbete och maktfördelning är några områden där ojämställdhet återstår att 
åtgärda (SCB, 2006). Regeringen vill fortsätta att angripa problemen med 
hjälp av jämställdhetsintegrering4. Strategin utgår från att det inte räcker med 
lagar och regler för att få bort diskriminering på grund av kön. Tanken är att 
jämställdhet ska genomsyra hela samhället, på alla nivåer (Prop. 
2005/06:155). Sverige ska dessutom vara ett jämställt land i förhållande till 
uppställda jämställdhetsmål och inte bara i relativ bemärkelse på en skala 
som jämför med andra länder.  

Sverige har således blivit uppmärksammat för att ha en politisk styrning 
som tydligt satsar på jämställdhetsintegrering. För statsförvaltningen innebär 
den anammade strategin att jämställdhetsfrågorna ska ingå i det vardagliga 
arbetet och komma rakt in i myndigheternas kärnverksamheter via den 
normala väg som regeringen har att styra myndigheterna på (Ibid.). Denna 
väg är målstyrning, en ekonomistyrningsmodell som innebär att politiskt 
bestämda målformuleringar och återrapporteringskrav, tillsammans med 
finansieringsramar, årligen tillskrivs myndigheterna i så kallade reglerings-
brev (Sundström, 2003). Den politiska nivån ansvarar gentemot medborgarna 
för att varje skattekrona används på ett värdefullt sätt samtidigt som regering-
en anförtror myndigheterna att med givna resurser själva avgöra hur målen 
ska uppnås (Modell & Grönlund, 2006).  

Inom transportpolitikens område uppmärksammade Jämställdhetsrådet för 
transporter och IT (Jämit, SOU 2001:44) tydliga skillnader mellan män och 
kvinnor både när det gäller resmönster och upplevelser av trygghet i 
trafiksituationen. Utredningen visar också att kvinnors intressen var dåligt 
företrädda vid beslut i transportsektorn. Inom transportpolitiken är huvud-
målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. För att få 
en tydligare målstyrning har regering och riksdag lagt till specificerade 
delmål för transportpolitiken. De fem första handlar om tillgänglighet, 
transportkvalitet, säker trafik, god miljö och positiv regional utveckling. Inför 
budgetår 2002 infördes ett jämställt transportsystem som ett sjätte delmål i 
transportmyndigheternas regleringsbrev (Prop. 2001/02:20).  

Det sjätte delmålet innebär att transportsystemet ska svara mot både 
kvinnors och mäns transportbehov och att kvinnor och män ska ha lika 
möjligheter att påverka de beslutsprocesser som rör transportsystemet. Det 
sägs uttryckligen i målformuleringen att kvinnors och mäns värderingar ska 

                                                      
4 Jämställdhetsintegrering är något som alla politiska partier i Sveriges Riksdag ställer sig 
bakom. Samsynen har gjort att regeringsskiften inte påverkat inställningen till denna huvud-
strategi för jämställdhetsarbete (Prop 1993/94:147, Ds 2001:64, Prop 2005/06:155.)  
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ha lika vikt och att makten inom transportområdet ska fördelas jämnt mellan 
könen (Banverkets respektive Vägverkets regleringsbrev, 2002).  

Det är inte regeringen som ska göra vad som krävs för att uppnå målet, det 
överlåts på myndigheterna. Men att regeringen för in ett jämställt transport-
system som ett mål i transportmyndigheternas regleringsbrev kan ses som ett 
tydligt exempel på makronivåns krav på jämställdhetsintegrering.  

Inledningsvis hävdades att Sverige utmärker sig som jämställdhets-
integreringens Mekka. Den svenska kontexten är därför av särskilt intresse att 
fördjupa teoretiskt orienterade frågor i: makroperspektivet uppvisar ett utbrett 
institutionellt tryck för jämställdhetsintegrering och på mikronivå finns det 
gott om empiri att gräva i.  

En kort förklaring är här på sin plats av begreppen makro- och mikronivå.  
I denna avhandling avser makronivån en övergripande fältnivå utan att 
urskilja enskilda organisationer medan mikronivån avser den enskilda orga-
nisationen och dess medlemmar (Astley & Van de Ven, 1983). Begreppen 
kan användas på andra sätt. Organisationsteoretiskt brukas makro och mikro 
också i betydelsen en viss enskild organisation respektive dess enskilda delar 
(som avdelningar, grupper och individer). I ämnet nationalekonomi handlar 
mikroekonomi om enskilda marknadsaktörer inom hela samhällets makro-
ekonomi. I sociologi motsvarar makro strukturell nivå och mikro individnivå. 
Begreppen är alltså relativa och anger högre, mer omfattande eller över-
ordnad nivå respektive lägre, mer begränsad eller underordnad nivå. Makro 
och mikro har således olika betydelser i olika sammanhang och den betydelse 
jag väljer för denna avhandlings syfte är den som Astley & Van de Ven 
(1983) enligt ovan lägger in i termerna.  

Forskningsbakgrund 
Forskning om jämställdhetsintegrering som strategi  
Jämställdhetspolitiska åtgärder bygger på tre olika principer: närvaro, röst och 
process (Squires, 2007). För att få en bättre närvaro av underrepresenterat kön 
används bland annat metoder som positiv särbehandling och kvotering. Det 
har främst avsett kvinnor i olika beslutande församlingar och yrken. Olika 
kvinnorörelser har kämpat mycket för att få upp kvinnosaksfrågor på agen-
dan. Men att lägga till kvinnor i existerande församlingar och att ge röst åt 
kvinnors intressen på ordinarie agendor har enbart inneburit tillägg till rådan-
de ordning och kan därmed ses som ett systembevarande arbete (Mark, 2007). 

Jämställdhetsintegrering har ett vidare syfte än att endast tillse att 
representationen är jämnt fördelad mellan könen och att frågeställningarna 
berör relevanta områden för både kvinnor och män. Att integrera jämställdhet 
kräver också en analys av maktrelationer mellan kvinnor och män och 
åtgärder för att få till stånd lika möjligheter för kvinnor och män. När rådande 
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ordning ifrågasätts och processer granskas ur ett jämställdhetsperspektiv 
betyder det ett systemförändrande arbete. Jämställdhetspolitiken förs alltså på 
två spår där principerna om närvaro och röst hör till förändringsarbete på ett 
systembevarande spår medan åtgärder som är inriktade på att förändra 
processer i kärnverksamheter innebär ett systemförändrande spår, i enlighet 
med strategin för jämställdhetsintegrering (Mark, 2007; Squires, 2007). 

Jämställdhetsintegrering som strategi har fått en bred spridning för 
praktiskt arbete runtom i världen, mycket beroende på att den ses som ett mo-
dernt förhållningssätt (se exempelvis Mazey, 2000; Sharp, 2003; Rees, 2005; 
Squires, 2007; Verloo, 2007). Daly (2005) hävdar att forskningsresultat visar 
hur jämställdhetsintegrering på makronivå ges en stark diskursiv kraft samti-
digt som handlingen tenderar att reduceras till symbolik. 

Mycket av forskningen diskuterar jämställdhetsintegrering som ett empi-
riskt fenomen och Daly (2005) lyfter fram behovet av att utveckla dess teori-
bildning, något som Benschop & Verloo (2007) instämmer i: 

At present, there is an abundance of propaganda about gender mainstreaming, 
written by advocates of this new strategy. The literature offers mainly policy 
texts, guidebooks and opinion articles that provide prescriptive models, while 
academic analyses and reflections are still pending. All this rhetoric on 
progress impedes serious reflection. (Benschop & Verloo, 2007, s. 20) 

Daly (2005) menar att jämställdhetsintegrering i svensk tappning inte har 
reducerats till enbart symbolhandlingar eller spridda fragment. Det är värt att 
notera att studien har ett makroperspektiv på jämställdhetsintegrering. De 
metoder som använts i studien gör att den inbäddning som nämns i citatet 
“Gender mainstreaming [...] is embedded across institutions in society” (Daly, 
2005, s. 438, min kursivering) måste tolkas som en ytlig förankring. Eftersom 
den refererade studien rör sig på en politisk makronivå och på ett diskursivt 
plan finns anledning att fördjupa synfältet. Det kan ske genom att på mikro-
nivå studera hur handlingar, bortom diskurser, påverkar jämställdheten. Ett 
genusperspektiv ger analysen av jämställdhet den teoretiska förankring som 
är nödvändig för att kunna åstadkomma detta. 

Det finns redan en hel del forskning om jämställdhetsintegrering ur olika 
perspektiv och i olika kontexter. Perrons (2005), Squires, (2005 och 2007), 
Verloo (2005 och 2007) och Walby (2005) tar alla sig an uppgiften att 
försöka utveckla genusintegrering som teoretiskt koncept, men de håller sig i 
huvudsak på en makronivå. Andra utgår från en mikronivå och studerar vad 
som görs i olika praktiker. Exempelvis har Berge & Ve (2000) studerat 
könsrelationerna i skolans klassrum, Acker (2000) tar upp diskussionen om 
(o)jämställd lönesättning och Cockburn (1989) anlägger jämställdhets-
perspektiv på arbetsförhållanden i en butikskedja. Pincus (2002) för fram 
teorier om motstånd mot jämställdhetsansträngningar i en svensk kommunal 
kontext medan Elgström (2000) diskuterar behovet av normförhandlingar i 
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jämställdhetsarbete på EU-nivå. Beveridge m.fl. (2000) undersöker vilken 
inverkan kvinnors representation i beslutande församlingar har på jämställd-
hetsintegrering medan Meyerson & Kolb (2000) visar hur svårt det är att 
bibehålla kön som fokus i organisatoriska förändringsprocesser. Det finns 
även studier som är mer konceptuella till sin art. Exempelvis angriper 
Nentwich (2006) stereotypa föreställningar av kvinnor och män och 
diskuterar hur jämställdhet kan uppnås inom givna organisationsstrukturer 
genom att förändra sociala konstruktioner av fasta könsroller. 

Den forskning som refereras ovan är exempel på den rika flora av litteratur 
som berör olika aspekter på jämställdhetsarbete, men som främst antingen 
håller sig på makronivå eller på mikronivå. Forskning som gäller relationen 
mellan dessa nivåer, närmare bestämt hur tryck eller krav från makronivån tar 
sig uttryck och förmedlas på mikronivån, är däremot underrepresenterad. 

Forskning om ekonomistyrning som strategi för måluppfyllelse  
Ekonomistyrning är ett brett begrepp som handlar om cybernetiska system för 
planering och uppföljning av relevanta organisatoriska aktiviteter i syfte att 
nå uppställda mål (Sörling, 2002; Merchant & Van der Stede, 2003). När 
Covaleski & Dirsmith (1981) sammanfattar en normativ modellbeskrivning 
av målstyrning, som återkommer i aktuella läromedel om ekonomistyrning, 
framstår ledningens aktiva stöd och en hög interaktivitet mellan organisa-
tionens olika delar i god samförståndsanda som förutsättningar för att pro-
cessen ska fungera. Målen ska också vara tydligt beskrivna och rankade i 
prioritetsordning. Författarna framhåller att övergripande mål behöver ope-
rationaliseras så att de blir konkreta på varje nivå och inom varje process i 
organisationen. För att öka möjligheterna till måluppfyllelse anges en aktiv 
återkopplingsprocess som en av de avgörande faktorerna. Enligt modellen ska 
regelbunden uppföljning ske som tydligt beskriver graden av måluppfyllelse 
och därmed visar om målen nåtts eller ej. Åtgärder ska vidtas om målen inte 
nås i planerad takt (Covaleski & Dirsmith, 1981). När målstyrning beskrivs 
på detta rationella sätt finns det anledning anta att jämställdhetsintegrering 
har goda förutsättningar att lyckas när jämställdhetsmål får ingå i målstyr-
ningsprocesser.  

Från 1980-talet har målstyrning även fått en bred spridning inom offentlig 
verksamhet i flertalet av västvärldens stater genom New Public Management-
reformer (Almqvist, 2006), en styrningslogik som bygger på nyliberala ideal 
där fria marknader med privata aktörer spelar en huvudroll (Hassebladh m.fl., 
2008). Inom offentlig verksamhet har målstyrningen mötts av viss kritik. 
Diskussionen har i hög grad ifrågasatt om det går att använda den privata 
sektorns effektivitetstänkande i offentlig sektors verksamhet (Dunleavy & 
Hood, 1994; Hood, 1995). I privat verksamhet är huvudmålet att ägarna ska 
få avkastning på satsat kapital vilket riktar fokus på finansiella resultatmål. 
De är relativt lätta att mäta. Även om man använder sig av andra mål bör 
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dessa bidra till lönsamhet för att säkra företagets överlevnad. Lönsamhets-
begreppet möjliggör en tydlig återkoppling till beslutade mål. Inom offentlig 
verksamhet är situationen annorlunda. Pengar utgör medel för att nå sam-
hällsnyttiga mål vilket medför att målstyrningen inom offentlig verksamhet 
blir mer komplex än i vinstsyftande verksamheter (Merchant & Van der 
Stede, 2003). Rombach (1991) går så långt att han menar att målstyrning inte 
fungerar i offentlig verksamhet, bland annat med motiveringen att den 
politiska ledningen har korta mandatperioder att förhålla sig till vilket för-
hindrar styrning mot långsiktiga mål.  

Att få värde för pengarna har inom privat verksamhet kunnat begränsas till 
frågor om ekonomi samt inre och yttre effektivitet (Gardner, 1999). I offent-
lig verksamhet finns behov av att lägga till aspekter om rättvisa5. En rättvis 
behovstäckning innebär att samhällsservicen får lämplig fördelning bland 
medborgarna (Bovaird m.fl., 1988). När medborgarna betraktas ur jämställd-
hetsperspektiv handlar det om kvinnor och män. För myndigheternas del 
innebär det att jämställdhet både är en intern fråga om personalpolitik och ett 
externt orienterat arbete för att värdera vilka effekter verksamheten ger ur 
jämställdhetsperspektiv.  

Björn Rombach (1991) försökte visa att det mesta talade för att målstyr-
ningen snart skulle komma att ersättas av andra styrformer. Idag, nästan två 
decennier senare, lever målstyrningsmodellen kvar. Det betyder att det fort-
farande är relevant att ställa frågor om hur målstyrning fungerar i praktiken, 
bortom den rationella modellbeskrivningen. Covaleski & Dirsmith (1981) 
visar hur målstyrningsprocesser kan diskuteras på ett kritiskt sätt genom att 
anlägga ett institutionellt perspektiv som ifrågasätter det rationella synsätt 
som normativ ekonomistyrningsteori utgår från. 

Forskningsfråga och syfte 
Införandet av det sjätte delmålet om ett jämställt transportsystem innebär att 
det finns möjligheter att följa vad som händer med den integrerande ansatsen 
som är så tydligt uttalad på makronivå. Man kan fråga sig om målstyrnings-
logiken underlättar för att jämställdhet ska bli lika väl integrerad på mikro-
nivå som på makronivå. För att kunna få svar på den frågan behöver vi gå 

                                                      
5 Begreppen är översatta från det engelska konceptet 3E: Economy, Efficiency and 
Effectiveness. För att avgöra den inre effektiviteten (efficiency) mäts resursutnyttjandet i 
förhållande till periodens prestationer. Sådana produktivitetsmått visar om organisationen har 
lyckats genomföra verksamheten på ”rätt sätt”. Den yttre effektiviteten (effectiveness) ställer 
effekterna av verksamhetens prestationer och graden av måluppfyllelse i förhållande till resurs-
åtgången. Därmed framgår i vilken mån organisationen ägnat sig åt ”rätt saker” (Drucker, 
1974; Etzioni, 1964). Bovaird m.fl. (1988) lägger till Equity som ett fjärde E vilket kan över-
sättas med det svenska begreppet rättvisa.  
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bortom den politiska diskurs som förs, in i praktisk handling på organisatorisk 
nivå. 

Det finns kunskap att hämta om olika aspekter på jämställdhet både på 
makro- och mikronivå, men det saknas studier med direkt fokus på målstyr-
ningens roll för jämställdhetsintegreringsprocesserna. Parker (2008) pekar på 
det aktuella behovet av innovativa förhållningssätt inom redovisning och 
ekonomistyrning mot bakgrund av de förändringar som sker avseende 
relationer mellan kvinnor och män, såväl generellt i samhället (makronivå) 
som i en organisation (mikronivå). Författaren hävdar att ett teknokratiskt 
tänkande gör att ekonomistyrningsprocesser “undoubtedly embody gendered 
dimensions which to date have been opaque to both research and practitioner 
communities. They await our investigation” (Parker, 2008, s. 627). 

För att förstå de processer som jämställdhetsmål ingår i behöver både dis-
kurser och praktiska handlingar analyseras. Den diskursiva förankring som 
jämställdhetsintegrering har på en makronivå behöver studeras mer på 
mikronivå för att synliggöra icke-diskursiva praktiker, vad som görs i för-
hållande till vad som sägs. Forskning behövs som visar hur makronivåns 
diskurs tas emot i mikronivåns praktik när den leds fram av målstyrning. 

Frågan att avhandla är mot denna bakgrund: Hur fungerar målstyrnings-
processer för jämställdhetsintegrering?  

Avhandlingens huvudsyfte är att med hjälp av institutionellt perspektiv 
och genusperspektiv skapa förståelse för hur målstyrningsprocesser 
fungerar när formella krav på jämställdhetsintegrering på mikronivå 
ställs från makronivå.  

Inom ramen för detta huvudsyfte har avhandlingen fyra delsyften: 
• Att inom ämnet företagsekonomi bidra till ekonomistyrnings- och 

redovisningsområdet genom integrering av genusperspektiv i 
målstyrningsteorier.  

• Att med företagsekonomiska utgångspunkter bidra till genus-
vetenskapen med teorier om styrning av jämställdhetsmål. 

• Att normativt bidra till styrningen av generella krav i offentlig 
förvaltning med särskild inriktning på jämställdhet.  

• Att ge ett forskningsmetodologiskt bidrag genom att använda både 
institutionellt perspektiv och genusperspektiv i studien. 

Avhandlingens disposition  
I första kapitlet visas inledningsvis forskningsfrågans samhällsrelevans. 
Resten av kapitlet har ägnats åt den problematisering som lett fram till forsk-
ningsfrågan och syftet. I de kapitel som följer går kunskapsresan genom ett 
landskap som synliggörs tack vare avhandlingens syfte. 

Det andra kapitlet behandlar avhandlingens metodologi och förklarar de 
två perspektiv som forskningen utgår från. Genusperspektivet ger förutsätt-
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ningar för att kunna få syn på föreställningar om kön. För att uppmärksamma 
varför föreställningar skapar mening över längre tid används också ett 
institutionellt perspektiv.  

I kapitel tre presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter inför 
analysarbetet. Där ingår teorier om genusintegrering och målstyrning. Med 
hjälp av ett institutionellt perspektiv framkommer hur ord och handling kan 
verka parallellt, utan att integreras med varandra, varför det teoretiska kon-
ceptet om lösa kopplingar förs in för att kunna analysera målstyrning och 
genus som processer där jämställdhet ska utvecklas. För att ytterligare kunna 
diskutera målstyrningsprocesserna i genusperspektiv över tid presenteras 
också det teoretiska konceptet om översättning.  

Det fjärde kapitlet handlar om metod. Först beskrivs den fallstudiemetod 
som tillämpats för att fånga empiri. Av redogörelsen framgår hur fältarbetet 
har genomförts under några års tid med intervjuer, observationer och studier 
av dokument. Analysprocessen får ett eget avsnitt innan kapitlet avslutas med 
en diskussion om avhandlingens trovärdighet.  

Det femte kapitlet inleds med en generell beskrivning av statlig ekonomi-
styrning vilket utgör avhandlingens kontext. Sedan ges en inblick i jämställd-
het som politikområde följt av hur jämställdhet förts in i transportpolitiken. 
Därefter introduceras Banverket och Vägverket, de två myndigheter inom 
vilka avhandlingens fältarbete har utförts. Huvuddelen av kapitlet utgörs av 
beskrivningar och tolkningar av hur det sjätte delmålet om ett jämställt trans-
portsystem har hanterats inom ramen för myndigheternas styrsystem över 
tiden. 

I det sjätte kapitlet presenteras empiri genom en tematisk diskussion av de 
fenomen som fångats i fallstudierna av hur målstyrningen fungerar för jäm-
ställdhetsintegrering. Dessa teman har framkallats genom avhandlingens 
perspektivval och för att ge läsaren en tolkande text ges även de teoretiska 
utgångspunkterna ett visst genomslag i berättelserna.  

I det sjunde kapitlet accentueras den analys som redan inletts genom de 
tolkningar som gjorts i de tidigare kapitlen baserat på avhandlingens pers-
pektiv och teoretiska utgångspunkter. För att underlätta reflektion och för att 
fördjupa analysen inför avhandlingens slutsatser tillkommer här teori som 
inte presenterats tidigare i syfte att kunna diskutera vad de funna fenomenen 
betyder. 

Det åttonde och sista kapitlet inleds med en sammanfattning av alla 
tidigare kapitel följt av avhandlingens slutsatser. Avslutningsvis nämns något 
om den framtida forskning som avhandlingen kan ge upphov till. 
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2 Perspektivval 

Inledning 
Att anlägga perspektiv inom samhällsvetenskaplig forskning innebär att söka 
efter vissa sociala fenomen. Asplund (1970) talar om fenomen som något 
meningsfullt men som samtidigt är problematiskt och därför behöver för-
klaras. Valet av perspektiv ger effekter på vad forskaren varseblir både i 
fältarbetet och i analysprocessen. Perspektivseendet selekterar genom att 
empirin uppfattas genom särskilda glasögon. Sökande efter en viss typ av 
kännetecken gör att nya fenomen kan uppmärksammas (Calás & Smircich, 
1996). I detta kapitel kommer avhandlingens metodologiska val av genus-
perspektiv och institutionellt perspektiv att presenteras.  

Genusperspektiv  
Genus är ett mångfasetterat begrepp men den gemensamma definitionen kan 
sammanfattas i att genus har med socialt konstruerat kön att göra. Med den 
socialkonstruktivistiska ansats som denna avhandling utgår från, betyder det 
att kön och genus kan användas synonymt. Förhållningssättet ansluter till 
filosofen Judith Butlers (1990) kritik av den konventionella uppdelningen i ett 
naturligt, biologiskt kön (eng. sex) skilt från genus som ett socialt konstruerat 
kön (eng. gender). För den som vill få tillgång till fördjupade diskussioner om 
användningen av dessa begrepp i vetenskapliga texter hänvisas i första hand 
till Wahl m.fl. (2001), Gemzöe (2003), Holgersson (2003) och Fogelberg 
Eriksson (2005).  

Genus är det analytiska begrepp som används för kunskaper om konstruk-
tioner av kön och dess betydelse. Genusforskning tydliggör maktrelationer ur 
könsperspektiv. Det gäller relationer både på ett strukturellt och på ett indivi-
duellt plan. Jämställdhet behandlas i denna avhandling som ett politiskt, 
empiriskt begrepp och för att kunna få svar på frågor om jämställdhets-
integrering behöver de därför belysas ur genusperspektiv för att klargöra om 
målstyrning är könsspecifik eller könsneutral (se exempelvis Wahl m.fl., 
2001; Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007). 
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Att bedriva genusforskning innebär att arbeta med tre olika analysnivåer av 
kön. På en metateoretisk nivå handlar det om perspektivseende (Asplund, 
1970) som gör att genusrelevanta fenomen framträder hos det som studeras 
och analyseras (Alvesson & Billing, 1999). Att anlägga perspektiv är därmed 
en metodologisk fråga. Teorier är en form av abstraktion, konceptualiseringar 
av empiriska fenomen samt relationer mellan dessa konceptualiseringar 
(Bunge, 1967; Weick, 1989; Bryman, 2002). På teoretisk nivå finner vi 
genusrelationer av olika slag, formerade i olika strukturer (Connell, 2003). 
Den empiriska nivån består av bekönade individer (de Beauvoir, 1986/1949), 
artefakter och praktikers frågor. I avhandlingen är det exempelvis kvinnor 
och män, texter, siffror, bilder och integrering av jämställdhet. 

Dessa tre analysnivåer är alltid kopplade till varandra. Empirisk nivå 
formas av forskarens förstahandstolkning av det som studeras vilket innebär 
att den metateoretiska nivån, metodologin, spelar roll redan i fältarbetet på 
den empiriska nivån. Forskaren kan ha förberett observationer med 
teoristudier vilket också innebär att genusteorier kan påverka hur genus-
perspektivet anläggs. Men teorier utgör också ett slags mönster som kan 
urskiljas när empiri tolkas ur ett perspektiv. Resonemanget vill visa att på de 
tre nivåer som avhandlingen rör sig är alla viktiga och inte varandra 
uteslutande, utan samtliga överlappar och ger näring åt varandra (Llewellyn, 
2003). 

Inom ämnet företagsekonomi har genusvetenskap främst sammanvävts 
med organisation och ledarskap (se exempelvis Kanter, 1977; Acker, 1990; 
Hearn & Parkin, 1992; Alvesson & Billing, 1997; Wahl m.fl., 2001 och 
Billing, 2006). Litteraturen återspeglar frågor om den könssegregerade 
arbetsmarknaden där vi återfinner män i tekniska arbeten och kvinnor i 
omsorgssektorn. Arbetsdelningen skapar horisontella könsstrukturer samtidigt 
som vertikala könsstrukturer återkommer oavsett hur en viss organisation är 
könskodad. På arbetsplatser där majoriteten arbetstagare är kvinnor återfinns 
ändå män på de högsta chefspositionerna. Relaterat till dessa återkommande 
forskningsresultat behandlar litteraturen hur kön skapas i sociala processer 
inom olika organisationer. Yrkesroller blir könskodade som feminina eller 
maskulina på olika sätt i olika kontexter samtidigt som ett ansvarsfyllt 
chefskap generellt sett blir maskulint kodat (West & Zimmerman, 1987). 
Företagsekonomin rymmer även entreprenörsforskning med genusperspektiv 
(Westerberg 1996; Holmquist & Sundin, 2002; Ahl, 2004) liksom 
näraliggande forskning som undersöker om könsskillnader kan uppvisas i 
samband med finansieringsbehov (Gatewood & Carter, 2003). Marknads-
föring är också ett område där genusvetenskapen ifrågasätter och utvecklar 
traditionell forskning (Bristor & Fischer, 1993). 

På 1980-talet utvecklades en kritisk forskning inom redovisning och 
ekonomistyrning baserad på genusfrågor (Lehman, 1992). Feministiska 
teorier har använts i studier av redovisningsekonomers och revisorers yrken 
(se exempelvis Tinker & Neimark, 1987; Hines, 1989; Hooks, 1992; Lehman, 
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1992; Loft, 1992; Hammond, 1997; Mynatt m.fl. 1997; Cooper & Taylor, 
2000; Anderson-Gough m.fl., 2005; Czarniawska, 2008; Haynes, 2008) och i 
analyser av årsredovisningar (se exempelvis Adams & Harte, 1998; Benschop 
& Meihuizen, 2002). Hammonds (1997) kritik av Mynatt m.fl. (1997) berör 
normer inom revisionsbranschen och frågar varför status quo skulle vara 
könsneutralt. För att slippa fastna i att se kvinnor som problemet och de som 
ska anpassas in i det normala föreslår Hammonds (1997) det omvända 
tänkesättet; att istället påvisa revisionsskrået som problemet och att det är 
professionen som är i behov av förändringar. Temat återkommer i Dwyers & 
Roberts (2001) studie av revisorsyrket i USA ur multinationellt perspektiv där 
revision framställs som ett maskulint kulturellt konstruerat fenomen vilket 
sprids över hela världen av professionen, vare sig de yrkesverksamma är 
kvinnor eller män. 

Oakes & Hammond (1995) lyfter fram den feministiska kritik som både 
natur- och samhällsvetenskaplig forskning utsatts för och överför kritiken till 
redovisningsforskningen. Kritiken gäller både avsaknaden av kvinnor som 
forskare, bristen på forskningsfrågor som tillhör den traditionellt kvinnliga 
intressesfären och omedvetenhet om bristande könsneutralitet i underliggande 
antaganden. Oakes & Hammond (1995) föreslår mot denna bakgrund ett mer 
inkluderande förhållningssätt till rent feministiska hänsyn i forsknings-
frågorna. Även Kirkham (1992) framhåller vikten av att vidare utforska 
ekonomistyrningsfrågor genom att ta med de insikter om makt som redovisats 
i feministisk forskning. Hon menar att forskning som ignorerar genusaspekter 
i bästa fall resulterar i partiell kunskap om det som studeras och att en sådan 
könsblind forskning i sämsta fall leder till rent missvisande förklaringar (Ibid. 
s. 295). 

Att anlägga genusperspektiv på forskningen kan lämpligen göras på det 
sätt som Kirkham (1992) föreslår när hon utgår från Walbys (1988) 
kategorisering av samhällsvetenskaplig forskning i fyra steg (figur 1). Det 
handlar om att bli medveten om hur kön görs och hur föreställningar om kön 
påverkar olika sammanhang (se exempelvis Butler, 1990; Acker, 1992; 
Connell, 2003). Det första steget är den, sedan länge, väl etablerade forsk-
ningen i vilken genusmedvetenhet saknas och som därmed kan betraktas som 
könsblind. Det andra steget är att inse problemet med frånvaron av genus-
analys och att vilja göra något åt det genom att ställa genuskritiska frågor. 
Redaktören för journalen Accounting Organizations and Society, Anthony G. 
Hopwood, ger ett exempel på detta andra steg när han uppmanar till forskning 
som kan diskutera den könsmässiga segregeringen inom revisionsyrket 
(Hopwood, 1987). 

Det tredje steget innebär att studier av kvinnors förhållanden läggs till 
existerande könsblinda studier där mannen utgör en icke ifrågasatt norm. 
Flera av studierna som berör revisorsyrket tillhör denna kategori (Loft, 1992). 
Mycket av det jämställdhetsarbete som genomförs runtom i världen är också 
kvar på det tredje steget genom att det inriktar sig på kvinnors behov av 
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förändrade förhållanden (Daly, 2005). Det fjärde steget är en fullständig 
teoretisk integration av genus i analysen av ämnets kärnfrågor. Det betyder – 
om vi fortsätter med exemplet revisorer – att det inte bara är en analys av 
kvinnor i revisorsyrket som är relevant att genomföra utan det gäller att med 
genusperspektiv studera revisorsyrket i sig. Det är på detta fjärde steg (figur 
1) som Kirkham (1992) vill att ekonomistyrningsforskningen ska befinna sig:  
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2. Kritiska frågor 

om könsblindhet 

3. Kvinnor som tillägg

till manlig norm

4. Genusintegrering

1. Könsblindhet 

 
Figur 1: Fyra steg för genusintegrering (Fritt efter Walby, 1988) 

Kvinnorörelsen frammanade det genusvetenskapliga arbetet (Hirdman, 2001). 
Den nära relationen till politiska aktivistgrupper ledde till studier av kvinnors 
förhållanden som ett tillägg till tidigare forskning där mannen var en mer eller 
mindre outtalad norm och kvinnan var osynliggjord. Forskningen har fått 
beteckningar som ”tilläggsforskning” eller ”kvinnoforskning” och beskrivs i 
denna avhandling som det tredje stegets genusmedvetna samhällsveten-
skapliga forskning (figur 1). På vägen till det fjärde stegets forskning finner 
vi den maskulinitetsforskning som problematiserar män som bekönade (se 
exempelvis Collinson & Hearn, 1994 och 1996; Connell, 1996). Många män 
känner sig inte hemma i den manliga normen (Ekenstam m.fl., 2001). Även 
mäns förhållanden är i ständig förändring, inte minst utifrån påverkan från 
kvinnorörelser och jämställdhetsansträngningar (Eduards, 2002; Ekenstam, 
2006).  

Intresset för att få fram berättelser ur såväl medvetet manliga som 
medvetet kvinnliga perspektiv gör att jämställdhet inte längre framstår som en 
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separat kvinnofråga (Meyerson & Kolb, 2000; Knights & Kerfoot, 2004). Det 
är också tydligt att det politiska projektet jämställdhet behöver genus-
vetenskapens förklaringar för att kunna genomföras. Det finns mycket 
kunskap att hämta om hur kön konstrueras och spelar roll i olika 
sammanhang. Det perspektivskifte som genus innebär är därför nödvändigt 
för att kunna säga något om jämställdhet (se exempelvis Cockburn, 1989; 
Martin, 1994; Lorber, 2000; Wahl m.fl., 2001; Walby, 2005 och Phillips, 
2006). Det är först på det fjärde steget jämställdhetsintegrering kan studeras 
ur ett genusperspektiv som innebär fokusering på könsrelationer (Daly, 
2005). 

För att undvika att kvinnor läggs till som specialfall pekar Loft (1992) på 
behovet av att förflytta ekonomistyrningsforskningen till det fjärde steget så 
att genus kommer in i forskningens huvudfåra. Det finns några få goda 
exempel på det fjärde stegets forskning inom redovisning och ekonomistyr-
ning. Anderson-Gough m.fl. (2005) visar hur genusrelationer finns inbäddade 
i två stora brittiska revisionsfirmors praktik. Deras studie skiljer sig från 
tidigare forskning i samma empiriska kontext som höll sig på det tredje steget 
genom att fokusera på könsskillnaders segregerande inverkan. Hines (1988 
och 1992) och Shearer & Arrington (1993) ger exempel på mer filosofiskt 
inriktad forskning med feministiska utgångspunkter som ger bidrag till en 
genusmedveten ekonomistyrningsforskning. Cooper (1992) går vidare i sam-
ma anda med behandlingen av redovisningens språk ur genusperspektiv och 
Broadbent (1995 och 1998) diskuterar hur redovisning skapar värderings-
fyllda representationer av den verklighet som avspeglas med hjälp av redo-
visningsinformation. Så sent som 2008 påpekar Broadbent & Kirkham hur 
genus måste komma vidare från att vara en kvinnofråga: ”We believe it is im-
portant that consideration of gender is not ghettoised as a ’women’s matter’ ” 
(Broadbent & Kirkham, 2008, s. 471). Forskningen inom redovisning och 
ekonomistyrning behöver således utvecklas vidare med det fjärde stegets 
genusintegrerande perspektiv (Kirkham, 1992), vilket denna avhandling ska 
bidra till.  

Det finns problem med att anlägga ett vetenskapligt genusperspektiv på 
jämställdhetsintegrering som håller sig på det fjärde steget av samhälls-
vetenskaplig forskning. För att veta vad det är som ska integreras behöver 
man veta vad jämställdhet betyder. I jämställdhetsbegreppet pekas kvinnor 
och män ut, vilket innebär att kön ses som en variabel (Alvesson & Billing, 
1997). Magnusson (2000) visar hur jämställdhetsretoriken ofta hålls på en så 
generell nivå att den resulterar i självklarheter om att kvinnor och män som 
två kategorier ska ha samma värde. Det som då inte synliggörs är hur dessa 
kategorier relaterar till varandra i termer av makt. 

Genusvetenskapen visar att det finns en stor mängd genusrelationer 
(Connell, 2003). Genom olika dimensioner av exempelvis sexuell läggning, 
biologi, könsroller, maskuliniteter och femininiteter framstår genus som ett 
komplext analytiskt begrepp. Intersektionalitet bidrar också till en fördjupad 
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förståelse av genus genom flera kategoriers interagerande med kön såsom 
religion, etnicitet, ålder etc. (de los Reyes m.fl., 2003; Lykke, 2003). Judith 
Butler (1990) tydliggör heteronormativitet som en utbredd, begränsande 
grundläggande föreställning och utmanar mycket av feministisk forsknings 
koncentration på kvinnor och män som en fast dikotomi, i endast två av va-
randra uteslutande kategorier.  

Joan Wallace Scott (1996) kallar dikotomin den oundvikliga feministiska 
paradoxen: 

To the extent that it acted for ’women’, feminism produced the ‘sexual 
difference’ it sought to eliminate. This paradox – the need to accept and to 
refuse ‘sexual difference’ – was the constitutive condition of feminism as a 
political movement throughout its history. (Scott, 1996, s. 3−4)  

Judith Lorber (1986) uttryckte samma paradox tio år tidigare: ”It is a paradox 
of feminist politics that women must act politically as a group in order to 
defuse gender as a discriminative status” (Lorber, 1986, s. 567). 

Många forskare har länge framhållit att om man väljer att dela in kvinnor 
och män i varsin kategori så finner vi större skillnader i beteenden och 
värderingar inom respektive kategori än vad vi gör mellan dem (se exempel-
vis Kvande & Rasmussen, 1994; Alvesson & Billing, 1999; Young, 2000 och 
Eduards, 2002). Men likheter och skillnader är inte huvudproblemet för jäm-
ställdheten idag utan maktfrågan står i centrum med de problem som uppstår 
när individer värderas på grund av könstillhörighet och när könskategorier 
över- och underordnas: 

The old choice between sameness and difference does not apply here. The 
Second Sex doesn’t ask us to choose between a society with or without sexual 
difference but between one with or without sex-based oppression. (Moi, 2005, 
s. 112, i sin analys av Simone de Beauvoir, 1949, Det andra könet) 

Jämställdhetsbegreppet visar att det är något annat än en könsmässig 
(jäm)likhet som åsyftas. Rätten att vara olika och stående sida vid sida, utan 
över- och underordning, är tanken bakom formuleringen av det svenska 
begreppet jämställdhet. Det har utvecklat idéer om att uppfatta jämställdhet 
som både frånvaro av diskriminering och öppenhet för särbehandling för att 
skapa jämbördiga villkor (se Lundström, 1996 och jfr Rubin, 1997). Det är 
därför möjligt att jämlikhet med genusperspektiv skulle kunna ge andra resul-
tat än vad jämställdhetsforskning gör. En könsnormativitet som osynliggör 
homo-, bi- och transpersoner till förmån för heterosexuella, maskulina män 
respektive heterosexuella, feminina kvinnor begränsar rättvisefrågorna. 
Queerforskningen har därför en given plats på det fjärde steget i sitt ifråga-
sättande av den heteronormativitet som tenderar att återskapa man/kvinna 
som två uteslutande variabler (Rosenberg, 2002).  
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Även om dikotomin kvinna/man har sina begränsningar kan användningen av 
densamma bidra till att förtydliga vissa fenomen, i alla fall tills världen är 
redo att släppa kön som kategori (Lorber, 2000; jfr Young, 2000 och 
Andersson, 2003). Men det kan knappast bli aktuellt förrän vi är säkra på att 
könsneutralitet inte bara är en illusion som döljer könsblindhet (Korvajärvi, 
2002). Det behövs också en balans mellan de generella förklaringar som på 
ett enkelt sätt kan bidra till viss kunskap och de djupa insikter i komplexa 
processer som är mer svårtillgängliga (Wahl, 1996; Bondestam, 2005). Att 
byta perspektiv och sätta på sig ”genusglasögon” möjliggör för andra 
fenomen och mönster, än de som tidigare varit kända, att framträda (Calás & 
Smircich, 1996; Wahl m.fl., 2001).  

Helhetsperspektiv är något att hylla, men det är svårt att få reda på något 
väsentligt utan att komplettera analysen med flera särskilda perspektiv och att 
studera delar av sammansatta helheter. ”Det är endast genom att dela världen 
som vi kan dela världen med varandra” skriver Kristensson Uggla6 (2002,      
s. 12) som en appell till vad han kallar vår hermeneutiska tidsålder. Helheten 
visar sig vara mer komplex och sammansatt när den analyseras ur olika 
perspektiv. För att kunna ”dela världen” kan den teoretiska flexibilitet som 
Verloo & Lombardo (2007) pekar på som nödvändig för att kunna fånga och 
följa genusintegreringsprocesser i jämställdhetspolitiken vara av intresse. För-
fattarna påpekar att transformeringsprocesser inte går att tydliggöra om 
forskaren inte är öppen för att ställa ”sensitizing questions” (Verloo & 
Lombardo, 2007, s. 38), dvs. den typ av frågor som öppnar för flera möjliga 
tolkningar. Det är ett sätt att med flera källor och olika infallsvinklar få fatt på 
rådande normer; vad de betyder, hur de utmanas och vad sådana utmaningar 
resulterar i.  

Med hjälp av den så kallade ståndpunktsfeminismen tydliggjordes hur den 
som på något sätt är utsatt eller exkluderad från normen också är den som 
tydligast kan se hur normen fungerar (Hartsock, 1998). Men den som är 
medveten om sin egen normalitet känner också igen symptomen: att tillhöra 
normen gör att man slipper bli ifrågasatt eller särskilt granskad, man blir inte 
utsatt för marginalisering och kan lugnt följa med strömmen. Problemet är att 
den som ingår i normen oftast är omedveten om det, eftersom allt fungerar 
smidigt utan hinder och ifrågasättanden.  

Att anlägga genusperspektiv innebär att ständigt vara uppmärksam på hur 
kön får betydelse. Genus framstår genom att studera könsbaserade strukturer, 
diskurser och symboler (Harding, 1986; Acker, 1992). I kartläggningar av var 
kvinnor respektive män befinner sig framstår strukturella könsmönster. 
Genom att söka både horisontellt och vertikalt framstår könsmönster dels när 
det gäller hur arbetsuppgifter och yrken fördelar sig mellan män och kvinnor, 
dels hur könrepresentationen är fördelad på olika hierarkiska positioner 

                                                      
6 Bengt Kristensson Uggla skriver också att han har hämtat formuleringen från Gunnar Olsson, 
professor i kulturgeografi och samhällsplanering. 
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(Wahl m.fl., 2001). Det gäller inte bara i formellt hierarkiska organisationer, 
utan även i platta, ofta projektstyrda organisationer där utgångspunkten är att 
varje medlem är lika viktig men inordnas enligt föreställningar av vad som är 
lämpliga uppgifter för en man respektive en kvinna (Abrahamsson, 2000). 
Fenomenen har konceptualiserats som glastak och glasväggar: osynliga men 
ändå högst kännbara gränser för var främst kvinnor hör hemma i arbetslivet 
(se exempelvis Persson & Wadesjö, 1997 och Wahl m.fl. 2001).  

Det diskursiva framkommer genom att studera det språk som används, vad 
som yttras och vad som förblir tyst samt om det är män eller kvinnor som får 
tolkningsföreträde eller tonas ner och om det är förslag som tar hänsyn till 
kvinnors eller mäns behov och ideal som får genomslag. Nära kopplat till 
diskurser ligger kulturellt förankrade symboler som en aspekt på genus. Det 
kan handla om bilder och om former och färger som exempelvis syns i kläder, 
byggnader och inventarier vilket ger effekter på individens uppfattning om 
sin plats, sina möjligheter och handlingsalternativ (Acker, 1992; Connell, 
2003).  

Diskurser och symboler ger tillsammans starka föreställningar om en orga-
nisation, både inifrån och utifrån betraktad (Alvesson, 1997). Olika könsord-
ningar kan ses på ett övergripande samhälleligt plan och på ett organisatoriskt 
plan vilka båda bärs upp av genusrelationer individer emellan (Connell, 
2003). Dessa genusrelationer är i ständig omvandling. Genusrelationer 
skapas, återskapas och bildar mönster. Mycket reproduceras över tiden men 
vissa förskjutningar sker. Varje man och varje kvinna är delaktiga i att göra 
kön. Vilka friheter en viss kvinna eller en viss man upplever möjliggörs och/ 
eller begränsas av de strukturer och diskurser som råder (West & Zimmer-
man, 1987; Hirdman, 2001; Connell, 2003). Men det är viktigt att poängtera 
skillnaden mellan en essentiell könsuppfattning, som säger att du är kvinna 
eller man med av naturen givna egenskaper (Arrhenius, 1999), och den 
socialkonstruktivistiska uppfattningen om hur kön inte är utan görs (Butler, 
1990).  

Ett sätt att undvika stereotyper och reproduktion av könsrollstänkande när 
dikotomin kvinna/man används är att som Iris Marion Young (2000) betrakta 
genus som en serie. Istället för att använda gruppbegreppet definierat som ett 
kollektiv med ett för dem som ingår i gruppen medvetet och gemensamt 
syfte, så kan en serie vara individer som är mer löst kopplade till varandra7. 
Serien behöver inte vara medveten för den som ingår i den, utan individerna 
förhåller sig till en gemensam materialitet, dvs. gemensamma erfarenheter, 
som länkar dem samman. Young talar därför om kategorins gemensamma 
”fakticitet” istället för identitet. Fakticitet står för att individer av samma kön 
kan ha gemensamma livsbetingelser samtidigt som de uppbär olika identi-
teter. Det betyder också att individer kan uppleva könsrelaterade fenomen på 

                                                      
7 Youngs diskussion bygger på Jean-Paul Sartres seriella kollektivitet som han använder för att 
diskutera en oorganiserad klasstillhörighet.  
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olika sätt. Med genus som serialitet kan tillfälliga och instabila kategorier av 
kvinnor respektive män formas utifrån empiriska betraktelser.  

Young (2000) förklarar hur seriekollektivet löser två problem. Dels 
undkommer man ett utpräglat individperspektiv som gör att könsförtyck i 
systematiska och institutionaliserade processer osynliggörs och därmed 
lämnar betraktaren på det könsblinda steget (figur 1). Förmågan att se 
strukturer, exempelvis horisontellt och vertikalt könssegregerad arbetsdel-
ning, saknas eftersom genusrelationer inte blir synliga när betraktelsen sker 
individ för individ. Dels minimerar genus som serialitet risken för stereo-
typisering och falsk essentialism som bestämmer vad det innebär att vara 
kvinna eller att vara man. Med serien stöds idén om det performativa könet 
(att kön görs) och strukturer framträder som tillfälliga och kontextuella.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att genusmedvetenhet gör att vi kan 
belysa olika fenomen som visar att kön har betydelse. Jämställdhet är ett 
politiskt begrepp medan genus är ett teoretiskt begrepp. Kunskap om genus 
behövs för att kunna förklara jämställdhet, hur könsmärkta sfärer förhåller sig 
till varandra. Tolkningen får visa om de belysta genusrelevanta fenomenen 
innebär en skev maktfördelning utifrån kön, eller om de är könsneutrala och 
därmed jämställda. Genusmedvetenheten behövs för att inte hamna i förkla-
ringar av könsneutralitet som baseras på könsblindhet.  

För att kunna fördjupa diskussionen om genusintegrering i målstyrning är 
ytterligare ett perspektivskifte lämpligt. Det handlar om våra föreställningar 
och tänkesätt, och om hur allt det vi tar för givet ingår i institutionaliserings-
processer. 

Institutionellt perspektiv  
Inom företagsekonomi innebär ett institutionellt perspektiv ett kritiskt 
förhållningssätt som ifrågasätter ett tekniskt rationellt synsätt på organisa-
tioner som slutna system (se exempelvis Powell & DiMaggio, 1991; Burns & 
Scapens, 2000; Dirsmith m.fl., 2000; Lounsbury, 2007; Lukka, 2007). Ett 
sociologiskt institutionellt perspektiv8 underlättar för forskaren att undanröja 
deterministiska, förutsägbara och entydiga orsak-verkan-samband som 
förklaringar på olika samhällsfenomen eftersom socialt konstruerade rela-
tioner och motsägelser mellan formella och informella strukturer samt mellan 

                                                      
8 Det finns en omfattande litteratur som behandlar institutionella perspektiv med benämningar 
av ”gammal” och ”ny-” eller ”neo-” institutionell teori. Den nyinstitutionella teorin har nu ca 
30 år på nacken och kan knappast ses som sentida längre. Gammal och ny institutionell teori 
har dessutom integrerats i litteraturen under flera år, varför begreppet här kommer att användas 
utan prefix. För en utförlig diskussion om integreringen av den institutionella teorins olika spår 
hänvisas till Powell & DiMaggio, 1991; Greenwood & Hinings, 1996; Lawrence, 1999; 
Johansson, 2002; Siti-Nahiba & Scapens, 2005; Ribeiro & Scapens, 2006 och Modell, 2007. 
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rationellt och rent symboliskt fungerande praktiker lyfts fram (Meyer & 
Rowan, 1977; Scott, 2001).  

Med detta perspektiv framkommer hur idéer och viljor inte existerar fritt 
utan är rotade i institutioner (Barley & Tolbert, 1997; Clemens & Cook, 
1999). I sin bok om institutioner och organisationer refererar Richard W. 
Scott (2001) under rubriken ”Agency, Power and Institutional Change” (s. 
193) till dem som menar att institutionell analys behöver ge mer uppmärk-
samhet åt maktspel och individuella aktörers roll i sådana. Kritiken mot 
avsaknad av maktanalys besvaras med konstateranden som visar att forskning 
inom institutionell teori har inriktats på att visa varför individen inte kan 
agera helt fritt från sociala strukturer: 

Many of the arguments and studies just reviewed suggest increased attention 
to the play of power and the role of agency in institutional analysis. […] Given 
recent developments, however, these accusations seem a bit outdated, and the 
dangers to which they point now appear more remote. First the concept of 
agency itself has undergone clarification. Rather than presuming that agency is 
the ability of an actor to take actions independent of structural constraints, 
theorists argue that […] ‘there is no hypothetical moment in which agency 
actually gets “free” of structure’.   

Second, an more important, researchers during the past decade have skilfully 
blended arguments and data concerning ideas and interests, normative 
frameworks and power processes, rule systems and strategic action. (Scott, 
2001, s. 193−194) 

Varför man agerar som man gör, varför rutiner följs, hur reflekterade och 
oreflekterade responser samt normativa praktiker utvecklas är frågor som 
institutionell teori kan besvara. Exempelvis diskuterar George m.fl. (2006) 
hur institutionell teori kan förklara att det å ena sidan finns ett tryck från 
omgivningen (makronivån) som påverkar variationer i organisationens 
(mikronivåns) resurstillgångar samtidigt som organisationen har en ökande 
eller minskande kontroll över omgivningen. I maktlitteraturen behandlas 
organisatoriska resurser som en maktbas och kontroll som en form av makt. 
Suddaby m.fl. (2007) visar också hur institutionella maktstrukturer både kan 
utgöras av tvingande dominans och som ett inkluderande medlemskap för 
identitetsskapande, något man som individ påtvingas eller söker inordna sig i.  

Enligt Czarniawska & Sevón (1996) är användningen av teorier som 
behandlar konstruktioner och dekonstruktioner av institutioner en god väg för 
att förstå förändring. I den skandinaviska institutionalismen finns en 
utvecklad form av synen på stabilitet och förändring. Konjunktionen ”och” är 
avgörande. Organisationer förklaras inte bara genom stabilitet eller endast 
med förändring. Med samtidig stabilitet och förändring öppnas analysen för 
den dynamik som råder (Ibid.). Institutioner kan således betraktas som 
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genomsyrade av makt och institutionell förändring som präglad av makt-
processer; ett synsätt som denna avhandling tar fasta på. 

Hur kan då institutioner förstås för att perspektivvalet ska kunna synlig-
göra relevanta fenomen i pågående målstyrningsprocesser mellan makro- och 
mikronivåer? Litteraturen behandlar institutioner som regulativa, normativa 
och kulturella föreställningar av vad som är meningsfullt (Scott, 2001). 
Moden och trender påverkar enskilda organisationer och individer, men de 
idéer som inte får fäste i uttalade regler, i förespråkade normer eller som inte 
upptas i kulturen får ingen institutionell status (Lawrence m.fl., 2005). 
Institutioner utgör väl förankrade, socialt konstruerade föreställningsramar. 
De är så väl förankrade att den som lever mitt i den institutionaliserade 
normen och kulturen inte ifrågasätter den (Scott, 2001). Så länge som aktörer 
fortsätter att reproducera institutioner lever de vidare (Hirsch & Lounsbury, 
1997). 

DiMaggio & Powell (1983) lägger fram argument för att organisationer 
tenderar att likna varandra (s.k. isomorfism) beroende på tvingande regler för 
hur verksamheter får bedrivas, professioner som utvecklar normer för hur 
verksamheter bör bedrivas och en trygghet i att bedriva verksamheten så som 
andra gör. Argumentationen har konceptualiserats av Scott (2001) till att 
institutioner vilar på tre pelare vilka symboliserar regler, normer och kultur 
(figur 2).  
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Figur 2: Institutioners tre pelare (Scott, 2001) 

Den pelare som har regulativa dimensioner syftar till att med tvång begränsa 
och styra handlingar genom lagar, regler och sanktioner. Den normativa 
pelaren bygger på moraluppfattningar som bekräftar ett förväntat beteende 
och därmed utgör ett socialt tvång. Normer kan handla om olika professioners 
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överenskommelser om vad som är den bästa praktiken, hur företeelser bör 
uppfattas och olika uppgifter bör utföras. De kulturella dimensionerna 
grundas i gemensamma uppfattningar som vilar på en kognitiv bas. Kulturen 
är inte tvingande på samma sätt som regler och normer, utan lockar till vissa 
beteenden. Man kan säga att regler och normer utövar externt tryck medan 
kulturen utgör ett internt tryck. De kulturella dimensionerna är de som ligger 
djupast, då de hör till det mest omedvetna och för-givet-tagna av alla 
dimensioner i de tre olika pelarna (Scott, 2001). Att studera institutioner som 
vilande på tre pelare av regler, normer och kultur enligt figuren ovan öppnar 
för ett dynamiskt och därmed processuellt perspektiv vilket gör Scotts (2001) 
konceptualisering av institutioner till ett lämpligt perspektivval för syftet med 
denna avhandling. 

Institutionell teori har i hög grad omfattat diskussioner om resultat av de 
yttre tryck som omvärlden utsätter organisationer för. Omvärlden studeras ur 
ett makroperspektiv och organisationer ses också ofta på samma generella 
makronivå, men då indelade i olika fält (Powell & DiMaggio, 1991; Hirsch & 
Lounsbury, 1997). Ett visst fält utgörs av dem som har kommit att likna 
varandra eller som är aktörer för att skapa sådan likriktning och gränserna är 
därför resultat av homogeniseringsprocesser (DiMaggio & Powell, 1983; 
Modell, 2003 och 2005). Ett fält binds samman av den kulturella pelaren och 
regler tas upp i professionella normer som, om de hanteras ”reflexmässigt”, 
tyder på att kulturen stödjer den tolkning som institutionaliserats (Oakes m.fl. 
1998). Varje fält har sin huvudsakliga logik, rationalitet och därmed sätt att 
tänka. Fältet utgör en hemvist där en viss sorts tänkande formas. Med 
institutionell teori tydliggörs hur organisationer är beroende av anpassning till 
sin omgivning och lyfter fram de processer mellan makro- och mikronivå 
som verkar i normaliserande syfte (Scott, 2001). Anpassningen kan resultera i 
rent symboliska handlingar i legitimerande syfte (Meyer & Rowan, 1977), 
men även i förändringar som bidrar till organisationens inre och yttre effek-
tivitet (Scott, 2001). 

Varför får vissa idéer fotfäste och andra inte och varför omförhandlas vissa 
idéer medan andra sprids i relativt intakt form? Det är frågor som Hasselbladh 
& Kallinikos (2000) samt Lounsbury (2007) ställer för att kunna diskutera 
institutionell förändring. De visar att det finns svar att hämta, men då behöver 
man lämna fältnivån (makro) och belysa det som finns inom organisationer 
och i praktiker tydligare (mikro). Behovet av att inkludera flera nivåer för att 
förstå institutionell förändring återkommer hos Dambrin m.fl. (2007) som 
argumenterar för att institutionaliseringen på inomorganisatorisk nivå inte är 
klar förrän den är så väl förankrad att den är internaliserad i organisationens 
medlemmar: “...individuals must internalise the new logic by themselves for 
institutionalisation to be complete.” (Ibid., s. 184). 

Diskussionen går i linje med tidigare litteratur som också studerar 
institutionell förändring med fokus på praxis. Exempelvis visar Greenwood & 
Hinings (1996) hur radikala förändringar sällan får genomslag i hela 
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organisationers handlingsmönster. För detta krävs en kritisk massa som 
kollektivt avviker från rådande norm. Motsättningar kan annars fortgå utan att 
det sker några avgörande förändringar. De långsamt verkande processerna gör 
att olika logiker kan tillämpas vid samma tid inom ett fält eller inom en 
organisation, därför att olika fält överlappar varandra (Monro, 2007). Dessa 
skilda logiker kan ge upphov till motsättningar som initierar förändring 
(Scott, 2001). Den enskilda aktörens handlande ingår i processer och när flera 
ansluter sig skapas kollektiva strömningar vilka är väsentliga för institutiona-
liseringsprocesserna (Hirsch & Lounsbury, 1997; Seo & Creed, 2002; Dillard 
m.fl. 2004). Flera forskningsbidrag med institutionellt teoretiskt perspektiv 
visar således att det finns kraft i individers och gruppers påverkansmöjlig-
heter även på övergripande institutionell nivå, vilket kan jämföras med 
Brunssons (2006/1989) föreställning om individens maktlöshet i förhållande 
till institutioner.  

Att samverka över organisatoriska gränser i olika intressegemenskaper har 
enligt Monro (2007) fått en så hög legitimitet att individer som ingår i ett 
sådant nätverk kan driva idéer på hemmaplan även om det är något som inte 
ingår i den egna organisationens huvudinriktning. Det som DiMaggio och 
Powell (1983 och 1991) kallar för mimetisk isomorfism leder på så sätt inte 
enbart till en kulturellt formad homogenisering av ett fält som bygger på en 
spridning av befintliga tankestrukturer genom att härma varandra. Det kan 
också uppstå en hybridisering (Monro, 2007) genom skapandet av nya 
tänkesätt tack vare forum för individuella aktörers idégemenskap. Det som 
behöver förtydligas för att förstå mer om isomorfism är var makten finns: 
vilka aktörer som har, ges eller tar sig tolkningsföreträde (Lawrence m.fl. 
2005; Monro, 2007). Här fyller genusperspektivet en viktig funktion genom 
synliggörandet av maktrelationer både på makro- och mikronivå (Connell, 
2003). 

Av det ovanstående framgår att diskussionen om institutionell förändring 
har utvecklats till att inkludera flera nivåer (se exempelvis Greenwood & 
Hinings, 1996, Hasselbladh & Kallinikos, 2000 och Seo & Creed, 2002) som 
sträcker sig från samhällssystem och organisatoriska fält på makronivå ned 
till enskilda organisationer på mikronivå, där man behöver gå ända ”in i 
ryggmärgen” på individen (Dambrin m.fl, 2007). Genom en sådan analys 
framstår institutioner ännu tydligare som utbredda tänkesätt och vanligen 
förekommande föreställningar om samt konstruktioner av fenomen, vilka 
genomsyrar istället för något som är avgränsbart och nivåbestämt. Den 
nivåindelning som Covaleski & Dirsmith (1983) gör genom att benämna den 
högsta nivån den institutionella, nästa den administrativa och den lägsta nivån 
den tekniska kan därför ifrågasättas. Institutioner utgör föreställningar/tanke-
system vilka får genomslag på samtliga nivåer. Det starka genomslaget visar 
att de har vunnit allmän acceptans vilket gör att institutioner kan kallas för 
”sega strukturer”. 
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För att förändra dessa sega strukturer räcker det inte att röra sig inom den 
regulativa pelaren, exempelvis genom lagtextförändringar (Scott, 2001). 
Justerade eller nya regelverk måste mötas av normativt stöd och kulturell 
acceptans. Men institutionell förändring kan även initieras ur nya normer 
vilka i så fall leder till nödvändiga regeljusteringar, och för att uppnå status av 
att kunna benämnas institution krävs även en kulturell inbäddning. Det finns 
därför anledning att vara uppmärksam på hur de tre institutionella pelarna alla 
är lika viktiga för att förstå kraften hos institutioner (Scott, 2001). Institutio-
naliseringsprocesser innebär därmed ett samspel mellan organiserandets 
makro- och mikronivåer (Dillard m.fl. 2004; Modell, 2007) där de tre pelarna 
(figur 2) kan inneha olika styrkepositioner på olika nivåer (Ezzamel m.fl., 
2007). Den dynamik som uppstår mellan lagstiftning, formella krav, 
professioners normer och kulturella betingelser i genusperspektiv behöver 
dock bestämmas empiriskt (jfr Dobbin & Sutton, 1998). 

Ett synfält med två perspektiv 
Diskussionen ovan visar att perspektivseende och byte av perspektiv öppnar 
för nya insikter. Med genusperspektiv framkommer könsliga relationer och 
maktförhållanden. Med ett institutionellt perspektiv förskjuts det rationellt 
sett förutsägbara och öppnar för det komplexa. Det är förmågan att förklara 
varför olika fenomen gestaltar sig och gestaltas på ett visst sätt som gör det 
institutionella perspektivet relevant för denna avhandling. Institutioner är 
genomsyrade av makt där regler, normer och kultur är tre olika maktyttringar 
och könsmaktsrelationer kan därför sökas i alla tre pelarna. De tre pelarna är 
ett sätt att sortera empirin i analysen som kan ge svar på varför det ser ut som 
det gör. Att få svar på varför-frågor är ett led i analysen för att nå fram till 
avhandlingens syfte som handlar om att kunna förstå hur de studerade proces-
serna fungerar. De olika stegen i genusmedvetenhetens trappa (figur 1) har 
också en sorteringsfunktion för att kunna söka efter könsrelaterade maktrela-
tioner: det könsblinda (1), ifrågasättanden mot könsblindhet (2), särhållning 
av kvinnor i förhållande till män (3) samt en medveten inkludering av köns-
maktanalys i aktuella frågor (4). 

Den metodologiska ansats som presenterats här kan sammanfattas i sam-
spelet mellan genus och institutioners tre pelare: regler, normer och kultur. 
Med en sådan intersektion ska analysen landa på genusmedvetenhetens fjärde 
steg (figur 1) där det finns möjlighet att uppfatta sprängningar i normen. 
Ansatsen gör att avhandlingen även ger ett metodologiskt bidrag.  

Detta kapitel handlade om den metateoretiska nivån med avhandlingens 
två perspektiv. Innan vi kommer fram till den empiriska nivån i kapitel fem 
och sex presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter i nästa kapitel. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Inledning 
Genus som socialt konstruerat kön (Connell, 2003) och målstyrning som 
något av människor skapat (Holmblad Brunsson, 2005) är två utgångspunkter 
som tillsammans väcker frågor om hur målstyrningsprocesser speglar och 
påverkar könsgörandets processer. En gemensam nämnare för teorierna om 
målstyrning respektive genusintegrering visar sig kunna tolkas med hjälp av 
Karl Weicks (1976) teoretiska koncept om lösa kopplingar. Sett som 
processer framkommer lösa kopplingar som aspekter både på sär- och täta 
kopplingar. Som den första teoretiska utgångspunkten diskuteras därför hur 
olika logiker kan verka parallellt, både var för sig men också i viss sam-
verkan.  

Kapitlet fortsätter med att hämta kunskap från ekonomistyrningslitteratur 
som behandlar målstyrning, främst baserat på ett institutionellt teoretiskt 
perspektiv (Covaleski & Dirsmith, 1981). Den tredje teoretiska utgångs-
punkten är genusintegrering som visar hur genusmedvetenhet kan komma in i 
befintliga institutioner vilket krävs för att nå det fjärde stegets forskning 
(figur 1; Walby, 1988), där genusperspektivet genomsyrar analysen. För att få 
in dynamik i tolkningarna av de studerade målstyrnings- och könsgörande 
processerna är den fjärde teoretiska utgångspunkten översättning (Czarniaw-
ska & Sevón, 1996). Kapitlet avslutas med en skiss av hur teorier om genus 
och målstyrning kan integreras inför avhandlingens analys. 

Kapitlets teoretiska utgångspunkter får tillsammans med de perspektivval 
som presenterats i tidigare kapitel utgöra starten för analysen. Analysen får 
sedan visa vilka ytterligare teorier som kan bidra till att förstå ekonomi-
styrning och genus i ett sammanhang.  

Lösa kopplingar 
Det teoretiska konceptet om lösa kopplingar (Weick, 1976) utvecklades som 
en kritik mot ett rationellt systemsynsätt inom organisationsteorin. Weick 
(1976) visade hur organisationer kan ha en egen logik och egna sätt att 
fungera när det gäller anpassning och förnyelse. Lösa kopplingar indikerar att 
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det finns strukturer mellan och inom olika organisatoriska nivåer och funk-
tioner som är beroende av varandra. Beroendet och den gemensamma inrikt-
ningen visar själva kopplingen. Att kopplingen är lös manifesteras genom att 
de olika strukturerna kan förändras relativt oberoende av varandra. Detta ger 
system som är både öppna och slutna, irrationella och rationella, spontana och 
planerade (Weick, 1976).  

Formella ekonomistyrsystem är tänkta att fungera för att upprätthålla 
organisationen som ett rationellt, tätt kopplat system där alla delar hänger 
samman (Covaleski & Dirsmith, 1981). I ett tätt kopplat system får en föränd-
ring på ett ställe genomslag i hela systemet. I särkopplade system saknas 
sådana beroendeförhållanden och olika delar utvecklas istället individuellt. 
Men det har visat sig att täta kopplingar respektive särkopplingar främst 
framträder i statiska perspektiv, när något studeras som en stillbild tagen vid 
ett specifikt ögonblick (Orton & Weick, 1990). I longitudinella studier, när 
något studeras som en serie bilder eller som fortlöpande processer, fram-
kommer istället ett dynamiskt perspektiv där kopplingarna ofta visar sig vara 
av lösare art och förändras över tiden (se exempelvis Collier, 2001; Siti-
Nahiba & Scapens, 2005 och Nor-Aziah & Scapens, 2007). 

Organisationer reagerar för nya idéer och arbetssätt, men tar inte in dem i 
sin kärnverksamhet utan att försiktigt nalkas dem genom särbehandling. Nya 
krav sväljs inte med hull och hår, de måste först utforskas lite på avstånd. I 
den mån organisationen behöver visa ansvarstagande görs detta genom att 
uppvisa nödvändig acceptans för förändringstrycket (Weick 1976; Orton & 
Weick, 1990). Externt tryck är en vanlig förklaring till varför lösa kopplingar 
uppstår, men de kan även uppstå som ett resultat av inre motstånd mot 
förändring (Siti-Nahiba & Scapens, 2005; Lukka, 2007). Nya ideal som 
sprids i ett fält men som inte tas upp av organisationens styrsystem och som 
inte leder till handlingar som har betydelse för verksamheten, utan försvinner 
ut i löst kopplade, meningslösa ceremonier, hindrar då institutionaliserings-
processen från att fullföljas (Dambrin m.fl., 2007).  

Kari Lukka (2007) framhåller vikten av att tydliggöra om det är formella 
eller informella ekonomistyrningssystem som identifieras för att kunna förstå 
varför och hur lösa kopplingar utvecklas. Institutioners tre pelare (Scott, 
2001) spelar en viktig roll för en sådan analys då ett formellt regelverk möter 
olika professioners normer. I Lukkas (2007) fallstudie är det administratörer 
och ekonomer som i första hand står för normer som stödjer regelverket 
medan kärnverksamhetens profession visar sig ha normer som avviker och 
som istället stämmer överens med organisationskulturen. När den formella 
styrningen motarbetas uppstår synbara särkopplingar vilka över tid visar sig 
vara av lösare karaktär. I takt med att informella lösningar på styrnings-
problematiken får tolkningsföreträde övergår de till att forma den formellt 
definierade styrningen (Lukka, 2007).  

Dirsmith m.fl. (1997) visar också hur en sådan särkoppling kan övervinnas 
genom att anpassa den formella styrningen så att den accepteras av det 
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informella styrsystemet, det som är förankrat hos den profession som 
dominerar kärnverksamheten. Ur maktsynvinkel innebär det att professionen 
ges en fortsatt makt över administratörerna, vilket är ett tecken på närvaron 
av en professionell hegemoni. Att få syn på vilka av organisationens medlem-
mar som står för vilken typ av rationalitet och hur dessa får olika grader av 
tolkningsföreträde samt med vilken makt de kan framhärda i styrprocesserna 
tydliggör både olika typer av särkopplingsbeteenden och beteenden som kan 
komma att bli särkopplade (Dillard m.fl., 2004). 

Särkoppling kan uppkomma som resultat av diskrepans mellan de mål som 
formuleras på en organisatorisk fältnivå (makro) och den kompetens samt de 
mål och strategier som finns inom organisationer (på mikronivå). Diskus-
sionen kan föras i genusperspektiv varvid mönster av var kvinnor respektive 
män finns representerade framkommer (Hirdman, 2001). Dillard m.fl. (2004) 
argumenterar för att analysen av representation ska ske utifrån grad av 
subjektivitet och objektivitet, dvs. vilka föreställningar som råder och hur 
starka de är tillsammans med mätbart analoga termer. En sådan analys passar 
väl in i det som förespråkas i praktiken av jämställdhetsarbete (se exempelvis 
Lorentzi & Lundkvist, 2001). Det räcker inte att endast statistiskt visa var 
kvinnors och mäns kroppar befinner sig i beslutsprocesserna. Vilka frågor 
som prioriteras och hur de diskuteras behöver också fångas (Saidel & Loscoc-
co, 2005). 

Målstyrning 
Generellt sett handlar ekonomistyrning om möjligheter till kontroll av dåtid, 
nutid och framtid där uppföljning, utvärdering och planering är centrala 
aktiviteter. I planeringsarbetet ingår att sätta mål och att utveckla strategier i 
syfte att möjliggöra måluppfyllelse på lång och kort sikt. Den ekonomi-
styrningsmodell som studeras här är målstyrning och i den läggs fokus på 
målformuleringar och målsättningar som följs upp med redovisning av 
prestationer och effekter. Målstyrning är ett integrerat planerings- och 
styrmedel med fokus på att utveckla organisationens förändringsförmåga i 
syfte att förbättra lönsamheten (Merchant & Van der Stede, 2003). Det som 
urskiljer målstyrningstekniken från andra ekonomistyrningstekniker är att mål 
används som medel för att nå mål (Rombach, 1991). Målstyrning syftar till att 
ge incitament för att prestera sådan verksamhet som är till nytta och är därför 
konstruerad som ett normativt system som ska styra till ”rätt” beteende. Det 
önskade beteendet ska leda till måluppfyllelse varför målstyrning kan ses som 
ett tätt kopplat system. (Covaleski & Dirsmith, 1981). Det innebär en styrning 
som är inriktad på resursomvandlingskedjans sista led (figur 3). 
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Figur 3: Resursomvandlingskedjan och målstyrning 

Målstyrning kom som en kritik mot tidigare budgetstyrning vilken ansågs för 
stelbent och styrande på detaljnivå. I takt med en generell kompetenshöjning 
bland medarbetarna kunde ansvaret för många operativa frågor om hur 
arbetsuppgifterna skulle lösas läggas närmare arbetsprocesserna. Näringslivet 
utvecklades också mot större företag och koncerner som fanns geografiskt 
spridda och tillverkningsprocesserna blev mer komplexa varför det fanns 
behov av att kunna styra på avstånd från den dagliga verksamheten. Andra 
faktorer som spelade in var att man ville gå från en reaktiv styrning till en 
aktiv styrning, att agera framåt istället för att endast reagera på det som syns i 
backspegeln. Mål sågs också som motivationsskapande vilket skulle bidra till 
möjligheter, till skillnad från budgetstyrningens restriktioner som ofta 
skapade hinder. Målstyrning sågs som en lösning på dessa problem och styr-
formen introducerades i företagsekonomisk litteratur genom Peter Drucker på 
1950-talet. Trots att målstyrningen har dragit med sig nya problem som bland 
annat har med målsättningsprocessen att göra och att dess styrande effekter 
har ifrågasatts, så har målstyrningsmodellen inte förlorat sin position som en 
institutionaliserad styrpraktik (Modell & Grönlund, 2006). 

En dominerande litteratur framställer målstyrning som ett rationellt 
verktyg med vars hjälp man kan styra tätt kopplade och rationellt fungerade 
organisationer (Lounsbury, 2007). Målstyrningsteorier med ett normativt 
perspektiv fungerar preskriptivt när organisationer ses som sådana slutna och 
tätt kopplade system vilka går att påverka med krav på måluppfyllelse. 
Används istället ett institutionellt teoretiskt perspektiv urskiljs separata 
processer av rationalitet och legitimering i studerade fenomen (Meyer & 
Rowan, 1977) vilket pekar på en slags särkoppling. 

Ur tekniskt och ekonomiskt rationell synvinkel kräver målstyrnings-
processer regelbunden mätning av måluppfyllelse. Forskare som studerat 
detta med ett institutionellt perspektiv visar att detaljstyrningen de facto ökar, 
trots att den står i motsats till målstyrningens övergripande syfte (Covaleski 
& Dirsmith, 1981; Bromiley & Euske, 1986). Idealmodellen ställer krav på 
mätbara mål som tydligt anger om utvecklingen går i önskad takt och riktning 
vilket bygger på en logik om att orsaker och verkan har tydliga samband. 
Målstyrningen förutsätts vara tätt kopplad till verksamheten så att snabba 
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justeringar utförs när så behövs (Covaleski & Dirsmith, 1981; Greenwood & 
Hinings, 1996). Men det finns många problem som är förknippade med att 
formulera mål och att följa upp dem. Trots att målstyrningen är inriktad på 
verksamhetens effekter reduceras återkopplingen ofta till att synliggöra 
prestationer, då de är lättare att mäta (Otley, 1999). Prestationsmätning 
används både för att förbättra beslutsfattande och för att visa legitimitet i 
form av ansvarstagande (eng. accountability som betyder förmåga att visa att 
organisationen lever upp till givet förtroende, att svara an). Det har emellertid 
visat sig vara svårt att finna data som speglar aktuell måluppfyllelse på ett 
relevant, tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt (Cavaluzzo & Ittner, 2004).  

Ekonomistyrningsmodeller har utvecklats för att hantera en övergång från 
produktionsorientering till kundorientering (Lindvall, 2001). Omorien-
teringen innebär att det inte längre är företaget som producent av de varor och 
tjänster det är bäst på enligt tekniska prestanda som styr utbudet och 
produktionen. Kundorientering ställer istället krav på att företaget riktar fokus 
mot de behov som ska tillfredställas ute på marknaden (Ibid.). Utvecklingen 
inom ekonomistyrningen kan exemplifieras med uppföljning av kunders 
preferenser i balanserade styrkort (Kaplan & Norton, 1996), redovisning av 
intellektuellt kapital där relationer på marknaden utgör ett element (Sveiby, 
1997; Edvinsson & Malone, 1998) och utveckling av belöningssystem som 
omfattar både yttre och inre belöningar till medarbetarna (Merchant & Van 
der Stede, 2003). Dessa exempel gör att det finns anledning att ställa frågan 
om det innebär en förändring av ekonomistyrningens grundvalar, om den 
tekniska rationaliteten rubbas på något sätt av att den kompletteras med en 
social rationalitet (Hopwood, 1987; Lounsbury, 2007).  

Man kan samtidigt fråga sig om en social rationalitet innebär en logik som 
bättre kan styra mot rättvisa mellan kvinnor och män. Även om verksamhets-
styrningens inriktning skulle vara mer förknippad med upplevelser, känslor 
och relationer än med produktionskostnader och tekniska prestanda, är det 
inte säkert att det sker med en medvetenhet om hur kön spelar roll. Även ett 
tomt ekonomisystem, utan några data, bildar en struktur som efterfrågar vissa 
värden. Systemen är byggda för att ta emot och bearbeta det materiella och 
det kalkylerbara där koder för känsla och omtanke saknas (Hines, 1992). Det 
sociala kan lika väl visa sig handla om mänskliga hänsyn där mänsklighet 
utgår från en omedvetet manlig norm (Walby, 1988).  

Holmblad Brunsson (2005) lyfter fram en annan aspekt på målstyrningens 
komplexitet genom att utgå från att styrning inte är någon given autonom 
kraft. Även målstyrningsprocesser formas av mänskliga beslutsfattare i 
specifika kontexter. Denna insikt innebär att målstyrning inte kan vara 
värderingsfri. Värderingsfyllda representationer av verksamheten formas i 
framåtsyftande målformuleringar och tillbakablickande uppföljande mått, 
nyckeltal och resultatbeskrivningar (jfr Broadbent, 1995). Värderingar är kop-
plade till tänkesätt och olika logiker vilka i litteraturen diskuteras som 
rationaliteter (Gray & Jenkins, 1993). Grundvalarna för målstyrningsmo-
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dellen är en teknisk logik/rationalitet som sätter tilltro till hårda fakta och 
kvantifierbarhet (Covaleski & Dirsmith, 1981). Ett tekniskt rationellt synsätt 
är kopplat till en tro på objektivitet och en sådan tillit till objektivitet kan ge 
upphov till (o)medvetna uppfattningar om att de representationer målstyr-
ningen skapar skulle vara könsneutrala (Broadbent, 1995). För-givet-tagna 
föreställningar som är dolda i målstyrningens struktur behöver därför lyftas 
fram. 

Målstyrning tenderar att ha ett uppifrån-och-ned-perspektiv som utgår från 
att de övergripande målen sätts av en ledning som finns på relativt stort 
hierarkiskt och geografiskt avstånd från den operativa verksamheten. Målen 
bryts ned för att kunna få styrande effekt på alla nivåer. Det ger en vertikal 
styrning. Behov av horisontell styrning har vuxit fram genom utvecklingen av 
kundfokusering och idén om värdekedjan (Porter, 1998/1985). Kundernas 
behov och tillfredsställelse ska fångas för att ge incitament till förändringar i 
organisationens arbetssätt. Det balanserade styrkortet kom för att öka 
organisationens effektivitet genom att kombinera flera olika styrbehov i ett 
samlat kontrollverktyg. Genom att formulera strategier som lämpliga vägval 
för att styra verksamhetens resultat mot en vald vision är styrkortet tänkt att 
användas för att operationalisera dessa strategiska val. Kaplans & Nortons 
(1996) balanserade styrkortsmodell (The Balanced Scorecard, BSC) samman-
länkar fyra olika styrkortsperspektiv. De använder metaforen av en styrpanel i 
ett flygplan som gör att piloterna kan styra utan att se ut genom fönstret och 
klarar att nå rätt destination enbart med hjälp av instrument som visar 
utfallen.  

De fyra styrkortsperspektiven (Kaplan & Norton, 1996) är tänkta att ge ett 
samlat styrverktyg där de tillsammans ska vara riktade både bakåt och framåt 
i tiden samt utåt och inåt i förhållande till företaget. Det finansiella per-
spektivet är det klassiska tillbakablickande som följs upp med ekonomiska 
mått. I ett framtidsinriktat innovations- och lärandeperspektiv ska de som 
läser av styrkortet kunna få en uppfattning om hur man ligger till i för-
hållande till konkurrenter och nya idéer som finns i omvärlden. Kund-
perspektivet är utåtriktat och tänkt att ta hänsyn till kundernas behov och 
upplevelse av företagets prestationer. Ett fjärde styrkortsperspektiv är inåt-
riktat mot organisatoriska processer och hur väl de fungerar. Idén är att det 
finns orsak-verkan-samband såväl mellan som inom dessa styrkortsperspek-
tiv. Både balansen mellan de olika perspektivens parametrar och operationa-
liseringen av strategiska mål inom de olika perspektiven ska leda till att 
verksamheten styrs mot visionen. Eftersom väsentliga styraspekter för en hel 
komplex verksamhet ska kunna gestaltas på ett lättöverskådligt sätt blir 
utformningen av styrkortsmåtten och mätmetoderna centrala (Ax m.fl. 2005). 

Att helheter går förlorade när fenomen reduceras till siffror ser Catasús 
m.fl. (2008) som ett principiellt problem med nyckeltal. Men trots detta kan 
nyckeltal berätta en historia eller fungera som förankringspunkt att spinna en 
historia kring (Catasús m.fl., 2007). Mått har signaldimensioner (Ramberg, 
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1997) vilket innebär att det som mäts är något som uppmärksammas i 
organisationen. Med mått i styrsystemet ges signaler om att viss information 
ska samlas och bearbetas. Resonemanget kan jämföras med den definition för 
nyckeltal som Catasús m.fl. (2008, s 16) föreslår: ”nyckeltal är tal som vi 
intresserar oss för”. Det som mäts blir diskuterat och diskussionen kan i sin 
tur styra till effekter (Catasús m.fl., 2007). 

Målstyrning är beroende av vad Simon (1997/1945) benämner begränsad 
rationalitet. Alla beslutsfattare vet inte hur alla orsakssamband verkar för att 
mål och medel ska ge önskad effekt, vilket gör att förutsättningarna för 
drömmen om det tätt kopplade och rationellt fungerande målstyrnings-
systemet faller (Bromiley & Euske, 1986). Det blir då mer effektivt att 
utveckla löst kopplade system (Weick, 1976) som inte har mätbara mål över-
allt: ”det är bättre att arbeta mot ett vagt imperfekt mål än mot ett precist 
imperfekt mål” (Bromiley & Euske, 1986, s. 318). Det är väl innebörden av 
det citatet som har gjort att målstyrning kommit för att stanna. Trots att mål 
ofta anses luddigt formulerade så finns en tro på att mål har styrande effekter. 

För att åstadkomma flexibilitet och kreativitet med målstyrning framhåller 
Bromiley & Euske (1986) behovet av att fokusera på övergripande inrikt-
ningsmål och inte tvinga fram detaljerad mätbarhet. Detta är något som även 
Rombach (1991) hävdar i sin diskussion om målstyrningens problem. När det 
gäller övergripande mål som inte går att operationalisera till specifika och 
mätbara mål för att de är odelbara eller absoluta så kan de ändå fungera för att 
styra beteenden på olika nivåer i organisationer (Ibid., s. 103). 

Johnsen (1999) visar också hur ett löst kopplat implementeringssätt, i 
samspelet mellan uppdragsgivare på makronivå och utförare på mikronivå, 
skapar prestationsindikatorer som både kan vara instrumentellt väsentliga och 
fylla symboliska värden. Att utgå från fasta målformuleringar har ofta visat 
sig leda till vaga indikatorer vilka inte ger adekvat stöd för beslutsfattandet i 
verksamheten. Det löst kopplade implementeringssättet ger istället utrymme 
för experiment och tid för lärande tack vare de buffertar som skapas mellan 
makro- och mikronivåerna. Med en process som ger möjlighet till friare val 
av både målformulering och indikatorer innebär det att motstånd uteblir 
eftersom olika intressenter får fokusera på de fenomen som de är mest 
intresserade av. Processen öppnar för mångfald och avstyr påtvingande 
fixerade mått.  
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Figur 4: Löst respektive tätt kopplad implementeringsmetod av prestations- 
              mätningssystem. (Källa: Del av modell i Johnsen, 1999, s. 56.) 

Johnsens modell (figur 4), som baserades på empiri från kommunal 
verksamhet, kan jämföras med den översättningsdimension som Ramberg 
(1997) pekar på. När verksamhetsmåtten översätts till en lokal verksamhet 
filtreras vissa aspekter bort för att skydda från krav som upplevs irrationella. 
Istället stärks det lokala initiativet att kunna utveckla måtten i den egna 
kontexten (Ibid.). Samma tänkande bekräftas för bredare offentlig verksamhet 
när Modell (2003 och 2006) visar hur införandet av målstyrning i svensk 
statlig verksamhet fick en gradvis, löst kopplad implementering. De olika 
myndigheterna fick utrymme för att göra lokala anpassningar vilket bidrog till 
målstyrningens relativt starka institutionalisering. Modell kompletterar 
därmed Holmblad Brunssons (2002) slutsatser om särkopplingar mellan poli-
tiskt arbete och målstyrning. Ur ett processuellt perspektiv framkom mer 
komplexa samspel mellan olika intressenter och Modell visar hur det var en 
medveten hållning från den politiska administrationens sida att lämna friare 
tolkningsmöjligheter av politiska målformuleringar till mikronivån. Lösa 
kopplingar skapas därmed redan på makronivån i syfte att tillfredställa kon-
flikterande intressen (Modell, 2003 och 2005). 

Ovanstående visar att när målstyrning studeras ur ett institutionellt 
teoretiskt perspektiv kan styrmodellen inta olika positioner i organisationen. 
Målstyrningsmodellen kan verka socialt legitimitetsskapande så att verksam-
heten får arbeta ostört. I det längre och mer dynamiskt hållna perspektivet 
framstår målstyrning även som en förmedlande länk mellan uppdragsgivarens 
krav och professionens pågående verksamhet. Den regulativa dimensionen 
har då att kämpa med det normativa och det kulturellt betingade (Scott, 
2001). De olika institutionella logiker som olika professioner relaterar till kan 
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utgöra basen för motstånd som ingår i en kamp/förhandling mellan tvingande 
krav från en maktfylld uppdragsgivare gentemot en verkställande organisa-
tion (Townley, 1997). Lösa kopplingar kan formas för att distansera 
organisationen från tvingande krav som internt inte anses fylla verksamhetens 
behov (Berry m.fl., 1985; Ansari & Euske, 1987; Geiger & Ittner, 1996; 
Brignall & Modell, 2000 och Cavaluzzo & Ittner, 2004). 

Mycket av litteraturen visar således hur lösa kopplingar skapar buffertar 
mellan olika intressen och intressenter, men lösa kopplingar kan även 
utvecklas för att sammanföra konflikterande behov av legitim och instrumen-
tell karaktär (Collier, 2001). Llewellyns (1994) diskussion om gränssnitt 
kommer väl till pass för att reflektera över lösa kopplingars både separerande 
och sammanfogande funktioner: 

Boundaries are conceptualized in two ways, first, as thresholds and, second, as 
binding structures. Considers accounting, as information, as a system of 
accountability, as a moral order and as a legitimating institution in the context 
of the production and re-production of the organization through the manage-
ment of boundaries. (Llewellyn, 1994, Abstract) 

Redovisning spelar en central roll i en medveten konstruktion av organisa-
toriska gränser och dess yta. Redovisning är en institutionaliserad praktik 
vilken innebär en maktfaktor i att sätta reglerna för hur organisationen ska 
visas upp, speglas och återspeglas (Llewellyn, 1994). Ekonomistyrning 
skapar en systematik i vad som ska synliggöras och därmed också vad som 
osynliggörs, medvetet eller omedvetet (Broadbent, 1995). Vad som lyfts fram 
och vad som döljs eller marginaliseras behöver analyseras med genus-
medvetenhet (Kirkham, 1992). Mot denna bakgrund är det relevant att se på 
resultat av genusintegreringsförsök, hur genusmärkta sfärer interagerar med 
varandra och hur dess maktförhållanden förändras i påverkan från mål-
styrning. 

Genusintegrering  
Med integrering menas att olika fenomen ska kunna sammanföras för att 
samverka och Squires (2005) ser tre olika mönster utkristallisera sig i studier 
av integreringsprocesser: assimilering, särkoppling och transformering. Det 
är bara transformeringen som innebär en fullständig integreringsprocess, en 
integrering som lever upp till sina syften. Assimilering och särkoppling är 
resultat av ofullständiga integreringsförsök, men är lika viktiga att känna igen 
(Squires, 2005).  

Det första mönstret, assimilering, framkommer i de fall utgångspunkten är 
att något nytt ska integreras i något etablerat som det inte finns anledning att 
ifrågasätta (Squires, 2005). Redan i utgångsläget är då det ena överordnat det 
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andra och det nytillkomna tvingas assimilera sig till det rådande. Man kan 
säga att det nya anpassas genom normering till kulturell igenkänning så att 
status quo upprätthålls. Det uppstår en ”frivillig”, och ofta omedveten, 
anpassning till rådande kultur genom normaliseringsprocesser (Berge & Ve, 
2000; Gherardi & Poggio, 2001). Likheterna mellan könen är utgångspunkten 
för ett sådant synsätt – så kallad likhetsfeminism – när det gäller genus-
integrering. Idén är att jämställdhet uppnås genom att alla behandlas lika och 
ansträngningarna går ut på att skapa lika förutsättningar. Skillnader mellan 
könen utgör hinder som ska elimineras. Detta var en strategi som användes i 
kampen för kvinnors rösträtt och rätt till högre utbildning. När kvinnorna inte 
kunde driva en egen linje fullt ut fick de ställa upp på männens villkor och 
inordna sig i den manliga normen. Kvinnor som tränger in på männens arenor 
tvingas till assimilering för att få vara med på lika villkor (Calás & Smiricich, 
1996; Squires, 2005).  

Genom att lyfta fram olikheterna mellan könen blir det uppenbart att det 
krävs olika behandling för att skapa lika möjligheter för kvinnor och män. 
Konsekvenserna av integreringsförsök utifrån ett sådant synsätt – så kallad 
särartsfeminism – tenderar dock att skapa särkoppling (Squires, 2005). Där 
manlig norm råder kan både kvinnlighet och jämställdhet accepteras, men 
ofta saknas vilja att åstadkomma några förändringar i männens egna villkor. 
Kvinnor och jämställdhetsarbete kan få finnas, men inordnas i ett löst kopplat 
system där de i egenskap av inträngande fenomen hålls särkopplade från det 
som anses utgöra kärnverksamheten. Både kvinnor och jämställdhetsdiskurser 
blir marginaliserade och organiseras i sidoordnade positioner (Squires, 2005; 
Verloo 2005). Sett som en institutionaliseringsprocess avstannar genus-
integreringen på grund av att den idé som var tänkt att genomsyra kärnverk-
samheten försvinner ut i särkopplade ceremonier (Meyer & Rowan, 1977; 
Dambrin m.fl., 2007). 

När integrering sker där det saknas förutsättningar för att kunna omvärdera 
ojämna maktförhållanden blir resultaten assimilering eller särkoppling och 
därmed en fortsatt strukturell ojämställdhet. En sådan bristande jämställdhet 
kan vara svårare att upptäcka eftersom det både finns kvinnor, män och 
jämställdhetsdiskurser närvarande. Det som saknas är uppmärksamhet på 
maktrelationer och tolkningsföreträden kvinnor och män emellan. Exempelvis 
poängterar Connell (1996) den kulturella dynamik som gör att män kan 
behålla ledande positioner även i förändrade förhållanden, eller där det finns 
en kvinnodominans. Connell pekar på existensen av en maskulin hegemoni 
vilken underhåller en fortlevande genusordning som innebär att olika män 
och olika maskuliniteter över- och underordnas inbördes samtidigt som 
kvinnor hamnar i underordning. Det som anses vara viktigt framställs ofta 
som en konstruktion av manlighet vilket gör att det är naturligt för män att 
fortsätta ha maktfyllda positioner (Wahl, 1992; Abrahamsson, 2000). Även 
om många män lever i en vardaglig kompromiss med kvinnor under tämligen 
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jämställda former så drar de samtidigt nytta av den strukturella överordning 
som män åtnjuter (Göransson, 2006).  

Att använda särbehandling som strategi för att skapa lika möjligheter kan 
trots det som diskuterats ovan resultera i en transformering som integrerar 
jämställdhet i kärnverksamheten, även om vägen dit kan vara lång (Benschop 
& Verloo, 2007). Vi såg att varken likhetsfeminismen eller särartsfeminismen 
gav någon god grund för förändringsstrategier som självklart leder till jämn 
maktfördelning. Men en förutsättning för att integreringsprocessen ska 
fullgöras är att det finns en öppenhet för förändringar (Squires, 2005). Det 
innebär att etablerade organisationer måste vara inställda på verksamhets-
anpassningar för att uppnå jämställdhet och att institutioner som befäster 
ojämställdhet behöver ifrågasättas och förändras med hjälp av genus-
medvetenhet (Walby, 2005). Genom att utmana rådande genusnormer och 
kulturella föreställningar om kön öppnas möjligheterna till en sådan 
transformering (Squires, 2005; Verloo 2005). I organisationer där manliga 
normer och maskulin kultur är överordnade kvinnlighet och femininitet skulle 
en sådan transformering förutsätta att den etablerade manliga normen öppnar 
sig för påtryckande feminina värderingar för att tillsammans skapa något nytt 
(Squires, 2007).  

Av diskussionen ovan ser vi att integrering inte behöver leda till utjämnade 
maktförhållanden. Problemet med fortsatt ojämställdhet, trots aktiva åtgärder, 
uppkommer när kön behandlas stereotypt och när det är individer, istället för 
maktrelationer, som hamnar i fokus. Diskussionen om likhet eller olikhet 
mellan kvinnor och män förs i förhållande till en given manlig norm vilket 
inte hjälper integreringsstrategin för jämställdhet (Bacchi & Eveline, 2004). 
Transformering innebär att den manliga normen utmanas. Jämställdhets-
integrering med transformation9 innebär att ojämställda normer ska ändras till 
jämställda normer, i enlighet med det fjärde stegets genusintegrering i figur 1.  

Andersson (2003) studerar hur kön görs inom polisen och väljer i det 
sammanhanget att hellre använda begreppet praktiker framför processer. Då 
processer ofta framställs i abstrakta former riskerar man att förbise hur 
processerna i praktiken är befolkade och därmed också bekönade (Ibid.). 
Detta ligger helt i linje med Holmblad Brunssons (2005) diskussion om att 
styrsystemen är skapade av människor. Från teknovetenskaplig litteratur med 
genusperspektiv framgår också hur programmering och datasystem är köns-
kodade (Björkman m.fl., 2007). För att ha möjlighet att medvetandegöra vad 
en tekniskt rationell norm innebär kan abstraktioner vara en lämplig utgångs-
punkt eftersom vi då befinner oss mitt inne i den norm som ska ifrågasättas. 
För att få till stånd en sådan dekonstruktion väljer jag därför att tala om 
genusintegrering som processer. 

                                                      
9 Assimilering och särkoppling i förhållande till transformation är samma problematik i 
institutionell förändring som andra forskare har diskuterat, men då utan något genusperspektiv 
(se exempelvis Johanssson, 2003 och Hasselbladh m.fl., 2008). 
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Synsättet om transformering bidrar till att lyfta föreställningar om män och 
kvinnor som två variabler till att tydliggöra genusrelationer som komplexa 
förhållanden. Genusintegreringens teoretiska ambition är att bryta med fast-
låsta könsordningar där kvinnor och män ses som två grupper positionerade 
mot varandra (Benschop & Verloo, 2007). Institutionell förändring som 
transformering innebär att komma högt upp i genusmedvetenhetens trappa 
(figur 1), upp på det fjärde steget där dynamiken i genusrelationer synliggörs. 
Om det synsätt på institutionell förändring som presenterats av Dambrin m.fl. 
(2007) används skulle integrering vara genomförd först när jämställdhets-
idealen har blivit internaliserade hos varje individ och verksamheten kan 
granskas med ett medvetet genusperspektiv och då framstå som könsneutral.  

Det finns flera studier som undersöker genusintegrering i jämställdhets-
arbete. Elgström (2000) pekar på hur viktigt det är med skriftlig dokumen-
tation för att få upp normförhandlingar om könsmaktsförhållanden på agen-
dan och bemöta motståndet. Mazey (2000) visar hur en jämn könsfördelning 
visserligen är viktig, men inte tillräcklig för att nå jämställdhet. Intressen, 
idéer och institutioner behöver konfronteras med varandra. Djupt liggande 
kulturellt invanda föreställningar om kön behöver ifrågasättas för att kunna ge 
plats åt nya, jämställda ideal. Många politiska beslut leder till bevarande av 
ojämställda strukturer vilket talar för att jämställdhetsintegrering som strategi 
– att ha med jämställdhetsfrågan inför alla sakfrågebeslut – är den mest 
framkomliga vägen (Martin, 1994; Mazey, 2000). Samtidigt visar erfaren-
heter att det är en väg som bjuder på kraftig uppförsbacke (Mazey, 2000; 
Benschop & Verloo, 2007) vilket bekräftas av de många studier som visar hur 
jämställdhetsarbete motarbetas (se exempelvis Acker, 2000; Berge & Ve, 
2000; Hearn, 2000; Meyerson & Kolb, 2000; Eduards, 2002; Pincus, 2002 
och Nentwich, 2006). 

Motstånd kan uppenbara sig såväl i aktiva som passiva former (Pincus, 
1997 och 2002). Aktivt motstånd kan ske med motargument till jämställdhet 
och urholkning av jämställdhetsarbete. Motargument handlar ofta om att 
försöka göra jämställdhetsmål oförenliga med andra verksamhetsmål 
(Elgström, 2000). Urholkning innebär att frånta jämställdhetsinitiativ föränd-
ringskraften genom att hänvisa till ekonomi och effektivitet. Det kan ske 
genom att man utgår från att jämställdhet ingår i det dagliga arbetet på ett 
”naturligt” sätt, men utan att ge frågorna någon uppmärksamhet. Det kan 
också ske genom att utse speciella jämställdhetskommittéer som får leva ett 
eget liv vid sidan av, dvs. mer eller mindre särkopplat från, kärnverksamheten 
(Pincus, 1997). 

De passiva formerna av motstånd omfattar tystnad och skenhandlingar. 
Tystnaden kan frammanas genom att se till att de som har kompetens i genus- 
och jämställdhetsfrågorna inte kommer i närheten av kärnverksamhetens 
viktiga beslutsfora. Exempel på skenhandling är att upprätta jämställdhets-
planer som aldrig får någon uppföljning. Utöver aktivt och passivt motstånd 
ser Pincus (1997) en form som hon kallar tillmötesgående motstånd. Det är 
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när de som har kunskap om och insikter i jämställdhetsfrågor inte står upp för 
dessa. I tal säger de sig vara för jämställdhet men inte i handling. Motståndet 
innebär ofta normaliseringsprocesser, vilka styr in det nya så att det anpassas 
till rådande normer, dvs. följer det assimileringsmönster som beskrevs tidi-
gare (Berge & Ve, 2000; Squires, 2005). 

Oavsett om jämställdhetsmål står i någon konflikt med andra mål för 
verksamheten eller ej måste regelrätta jämställdhetsmål tampas med verksam-
heternas både normativt och kulturellt förankrade mål för kärnverksamheten 
(Elgström, 2000). Jämställdhetsmål upplevs ofta som udda eller ovidkom-
mande och har svårt att få genomslag i praktisk tillämpning (Benschop & 
Verloo, 2007; Eduards, 2002). De mål som passar in i traditionella normer 
prioriteras före att utveckla jämställdhetsmål och därmed nya jämställdhets-
normer (Elgström, 2000). På ett diskursivt plan kan ojämställdhet förnekas 
samtidigt som bristande jämställdhet rationaliseras till något förväntat, 
naturligt och normalt av organisationens medlemmar på alla nivåer. Det leder 
till att även de som är utsatta för diskriminering anpassar sig istället för att 
göra motstånd då den diskursiva makten är så stark att även marginaliserade 
grupper blir övertygade om att deras problem inte är värda att kämpa för 
(Hoeber, 2007). 

Bacchi & Eveline (2004) pekar på hur utvecklingen av jämställdhets-
politiska åtgärder har gått från att ha ”kvinnor i utveckling” till ”genus och 
utveckling”10. Det innebär att istället för att lägga till kvinnor och kvinno-
saksfrågor på agendan med hjälp av särskilda påtryckargrupper eller experter 
som ansvariga läggs ansvaret för jämställdhetsfrågor ute bland chefer och 
medarbetare i linjen. Problemet med att integrera ansvar i kärnverksamheten 
har visat sig vara att det ofta sker utan att adekvata resurser följer med. De 
experter och grupperingar som tidigare haft ansvaret elimineras med 
motivering att ansvaret är flyttat. Frågan är bara vart det är flyttat och vem 
som upplever sig som mottagare av ansvaret. Det som var tänkt att bli allas 
ansvar resulterar i ingens ansvar (Ibid.). 

Översättning 
Bruno Latour (1986) har satt översättning i ett sociologiskt perspektiv vilket 
anammats av flera organisationsteoretiker. När översättning behandlas som 
en teoretisk modell av Czarniawska & Joerges (1996) handlar det om hur 
idéer färdas i tid och rum. Idéer blir till praktiker som översätts till idéer som 
utvecklas till praktiker i olika lokala kontexter. Översättning knyter an till 
diskussionen om institutionell förändring om varför idéer sprids i mer eller 
mindre intakta former (Hasselbladh & Kallinikos, 2000; Lounsbury, 2007). 

                                                      
10 Från WID – Women in Development – till GAD – Gender and Development (Bacchi & 
Eveline, 2004) 
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Med översättningskonceptet frammanas tolkningar av hur idéer omförhandlas 
i olika kontexter. Czarniawska & Joerges (1996) samt Czarniawska & Sevón 
(2005) använder ett fordon som metafor för översättning. Diskussionen 
handlar om hur fordonet fungerar, vad det är som färdas och hur det som 
färdas ändrar form och/eller innehåll under färden. I denna avhandling kan 
metaforen användas så att målstyrningen betraktas som fordonet med vars 
hjälp jämställdhetsintegrering ska få fart. Översättningsmodellen ger möjlig-
het att följa spåren från den resa som målet om ett jämställt transportsystem 
gör genom myndigheterna framfört av lokala målstyrningspraktiker. 

Med översättningsmodellen är analysen inriktad på frågor om hur en idé 
uppmärksammas och omhändertas i en lokal kontext (Czarniawska & Sevón, 
1996). Denna skandinaviska tradition av institutionell teori kritiserar 
DiMaggios och Powells diffusionsidé (isomorfism) för att se imitation som 
oföränderliga, kopierade fenomen vilka brer ut sig av någon autonom kraft. 
Genom att involvera diskursiva dimensioner framstår imitation istället som 
kedjor av översättningar. Ett redigerande perspektiv (Sahlin-Andersson, 
1996) på sådana förändringsprocesser synliggör hur det uppmärksammade 
fenomenet inte kopieras utan översätts så att anpassning sker till den nya 
kontexten. Vissa ingående karakteristika kan få ny betoning och justeringar i 
framställningen gör att fenomenet passar in i den mottagande kulturen. Den 
redaktionella kraften ligger i de lokala redaktörernas självklara normer. Nor-
merna är implicita och kan varken diskuteras eller utsättas för val (Ibid.). 

Översättningsmodellen belyser textens roll i institutionaliseringsprocessen 
och pekar på skillnaden mellan diskurser och vanor. Berättelser om handling-
ar styr idéer i högre grad än handlingen i sig (Ibid.). Texter och bilder spelar 
en väsentlig roll för hur information om handlingar sprids (Phillips m.fl., 
2004). 

Institutionell teori har kritiserats för att ha svårt att förklara förändrings-
processer då resultatet av analysen antingen blir täta eller särkopplade 
tillstånd. Men kritiken bör avta i takt med att det publicerats fler studier med 
longitudinella perspektiv, exempelvis enligt tidigare refererad ekonomi-
styrningslitteratur. Genom att tillämpa det teoretiska konceptet om lösa 
kopplingar kommer analysen förbi sådana fixerade tillstånd. En särskild as-
pekt på de lösa kopplingar som finns mellan organisationen och dess omvärld 
är den som handlar om hur professionen inom organisationen översätter eller 
klassificerar extern information till internt passande språk och kategorier. En 
översättning sker på mottagande professions villkor och det blir olika 
berättelser utanför och innanför organisationens väggar. Genom att studera 
språk, prat och texter kan dialektiken fördjupas utöver att följa handlingar för 
att fånga normer och se strukturer (Orton & Weick, 1990; Czarniawska & 
Sevón, 1996; Phillips m.fl., 2004). Översättningskonceptet ger uppenbarligen 
ännu mer energi till resan, än vad lösa kopplingar ensamt kan göra, och 
framkallar fler dimensioner i de studerade målstyrningsprocesserna. 
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I översättningslitteraturen vidareutvecklas begreppen isomorfism (autonom 
spridning) och imitation (aktivt mottagande). Den isomorfa landningen kan 
leda till en ritual som sker särkopplad från rådande verksamhet. Men med 
översättningskonceptet tydliggörs att en sådan landning också kan leda till att 
idén hamnar i händerna på aktörer som översätter den så att det blir en ny 
praktik som passar väl in i den lokala kontexten. En på så sätt uppkommen ny 
praktik kallas för ”isopraxism”. Ytterligare ett begrepp som Erlingsdóttir & 
Lindberg (2005) diskuterar är ”isonymism”. Det är deras vidareutveckling av 
imitation på så sätt att idén anammas på ett diskursivt plan men sätts som 
beteckning på en annan praktik än den som avsågs. 

När spridning och översättning av institutionaliserade idéer studeras är 
Dalys (2005) poäng när det gäller jämställdhetsintegrering värd att uppmärk-
samma: att anamma strategin är ett sätt att hålla sig modern, men syftar inte 
till att skapa en ny agenda eller att få fram en ny filosofi om könsdiskri-
minering. Med Meyers & Rowans (1977) tes om myter och ceremonier skulle 
jämställdhet i så fall vara en myt som hanteras med legitimerande ceremonier. 

Ytterligare synsätt på hur institutionaliserade idéer färdas är att se om idén 
förändras vid landning eller om det är landningsplatsen som förändras. 
Johansson (2003) talar om fyra varianter av adoption. De två första är till-
koppling och bortstötning/frikoppling vilka båda lämnar idén intakt. Adop-
tion genom anpassning innebär att idén förändras genom översättning för att 
passa in i den lokala kontexten. Den fjärde varianten innebär en trans-
formering, dvs. då är det kontexten som stöps om för att den nyanlända idén 
ska kunna få genomgripande inflytande över tidigare tänkande och handlande 
(Ibid.). 

Dessa fyra varianter på adoption som Johansson (2003) diskuterar kan 
jämföras med de tre jämställdhetsintegreringsmodeller som Squires (2005) 
pekar på. De två varianterna tillkoppling och bortstötning/frikoppling stäm-
mer överens med den marginalisering som en särkoppling innebär. Skillnaden 
mellan att koppla till och stöta bort kan verka stor, men den skillnad 
Johansson tillmäter dessa begrepp ligger redan inbakad i lösa kopplingar och 
särkopplingsfenomenet: antingen har det nya bara knutits an till kärnverk-
samheten i en öppen sidoordning där det fortsätter i intakt form, eller så är det 
en reaktion från kärnverksamheten som stöter bort den nya praktiken, 
samtidigt som den diskursivt anses vara integrerad i kärnverksamheten. 
Anpassning och assimilering kan ses som synonymer på samma fenomen där 
en översättning sker så att det nya ska passa in i det rådande. Båda författarna 
(Johansson, 2003 och Squires, 2005) täcker institutionell förändring genom 
transformation. 

 48 



 

Avhandlingens analysmodell – en syntes 
I denna avhandling är det målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering 
som är studieobjektet. På en metateoretisk nivå finns genus och institutionellt 
perspektiv som tillsammans med de fyra teoretiska utgångspunkterna lösa 
kopplingar, målstyrning, genusintegrering och översättning bildar avhand-
lingens analysmodell.  

Syftet med genusintegrering är att få fram en transformering, vilket ställer 
krav på täta kopplingar, ett genomsyrande av jämställdhet i befintlig verk-
samhet. Assimilering ändrar inget av det befintliga och särkopplade praktiker 
är inte heller det som åsyftas. Den normativa målstyrningsteorin bygger på 
idén om täta kopplingar, men vidare forskning visar att målstyrning institu-
tionaliserats tack vare lösa kopplingar både på makro- och mikronivå. 

Översättningar av jämställdhetsintegrering tolkas tillsammans med en 
genusanalys av hur dessa översättningars betydelse omvandlas i målstyr-
ningsprocesser. Samma benämningar kan ges olika betydelse (isonymism) 
och kan generera en ny substantiell praktik (isopraxism) istället för särkop-
plade, tomma ceremonier.  

Relationerna mellan makro- och mikronivå analyseras genom att belysa 
det samspel/den kamp som pågår mellan målstyrning och genus i de institu-
tionella maktdimensionerna regler, normer och kultur (figur 2). Genuspers-
pektivets medvetenhetstrappa (figur 1) används för att synliggöra köns-
relaterade maktrelationer i målstyrningsprocesserna, om de är könsblinda 
(steg 1), endast ifrågasätter könsblindhet (steg 2), om kvinnors erfarenheter 
och behov särbehandlas i förhållande till en manlig norm (steg 3) och 
huruvida det görs en medveten inkludering av könsmaktanalys i aktuella 
frågor (steg 4). Analysen ska visa hur målstyrning påverkar genusintegrering-
en, men analysen är också öppen för att förklara hur jämställdhetsmålets 
landning i målstyrningsprocesserna påverkar styrsystemets funktion, om styr-
systemet på något sätt struktureras om för att kunna ta hand om en praktik i 
transformation. 

När fordonet som gör resan är målstyrning går processperspektivet inte att 
ta miste på. Men innan vi sätter fart måste säkerhetsbältet på. Det kommer att 
spännas fast genom klargörande av den tillämpade metoden och hur tolkning 
och analys har gått till. 
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4 Forskningsprocessen 

Inledning 
I detta kapitel presenteras hur fältarbetet har genomförts och hur dess resultat 
har tolkats och analyserats. Kapitlet avslutas med en diskussion om trovärdig-
heten i den forskning som avhandlas här. 

Tillvägagångssätt för att fånga avhandlingens empiri 

Fallstudier inom två myndigheter 
Avhandlingens empiri är hämtad genom ett forskningsprojekt inom ramen för 
Akademin för ekonomistyrning i statens forskningsprogram ”Statlig verksam-
het i omvandling – styrning, effektivitet och medborgarintresse” vid Företags-
ekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Projektet finansierades av 
Banverket och Vägverket. Arrangemanget innebar att jag som forskare fick 
god access till två relativt stora myndigheter. Båda myndigheterna ansvarar 
för marktransportsystem – järnvägar respektive vägar – och har på det sättet 
likartade verksamhetsområden. Huvudkontoren finns i Borlänge och båda 
myndigheterna har även regionala kontor runtom i Sverige.  

Forskningsprocessen inleddes med en pilotstudie (Bengtsson & Wittbom, 
2004) som fångade flera aktuella frågeställningar gällande myndigheternas 
ekonomistyrning utifrån de grundläggande värdena demokrati, rättsäkerhet 
och effektivitet. I samråd med Banverket och Vägverket beslutades att gå 
vidare med ett forskningsprojekt kring styrningen mot det sjätte transport-
politiska delmålet ”ett jämställt transportsystem”. Forskningsprojektet pågick 
under tre år och har behandlats i två delrapporter (Wittbom, 2004 och 2005), i 
en slutrapport (Wittbom, 2006a) och i kapitlet ”Ekonomistyrning för att nå 
jämställdhetsmål” som ingår i Modells & Grönlunds antologi Effektivitet och 
styrning i statliga myndigheter (Wittbom, 2006b) 11. 

                                                      
11 Ur samma pilotstudie initierades ett parallellt forskningsprojekt som behandlar frågor om 
Banverkets och Vägverkets kundorientering vilket Fredrika Wiesel skriver om i tre rapporter 
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Finansieringsarrangemanget kan förväntas påverka möjligheterna att agera 
som en fri forskare. De ansvariga kontaktpersonerna för forskningsprojekten 
inom de två myndigheterna var också ledamöter i Akademin för ekonomi-
styrning i staten (AES). De myndigheter som valt att ingå i AES välkomnar 
extern insyn och är beredda att dela med sig av sina erfarenheter. Eftersom 
AES befinner sig i en akademisk miljö likställdes inte forskningsprojektet 
med ett traditionellt konsultuppdrag. Vid flera tillfällen återkom kontakt-
personerna till att det var ”fri” forskning de ville ha. Med den bekräftelsen var 
det lätt att stå emot önskemål om en sådan normativ utvecklingshjälp som en 
intervjuperson på Vägverket gav uttryck för: ”Ge oss tre indikatorer på ett 
jämställt transportsystem!” (VV1). Uppmaningen lades till de empiriska 
fynden istället för att vara en ledstjärna att agera utifrån. 

Som en följd av avhandlingens kvalitativa ansats omfattade fältarbetet 
både intervjuer, observationer av myndighetsinterna möten och deltagande i 
externa seminarier inom transportsektorn och jämställdhetspolitiken 
(Bryman, 2002). Arbetssättet innebar återkommande kontakttillfällen med 
flera av informanterna vilket gav möjlighet till en djupare insikt om den 
studerade verksamheten.  

Pilotstudiens intervjupersoner 
I pilotstudien, som genomfördes under hösten 2003, ställdes orienterande 
frågor om myndigheternas ekonomistyrning. Intervjuerna genomfördes med 
tjänstemän som fanns på de centrala enheterna i Borlänge. För att kunna 
fånga fler frågor ute i verksamheten besöktes även två regioner i Vägverket. 
Det blev fem intervjuer på Banverket, tolv på Vägverket och en intervju på 
Näringsdepartementet. Totalt 18 intervjuer omfattande 30 personer eftersom 
två av intervjuerna på Vägverket genomfördes med fokusgrupper12 och 
besöket på Näringsdepartementet var ett möte med två tjänstemän. Alla 
övriga intervjuer var individuella.  

Intervjupersonerna hade befattningar som fokuserade på lednings- och 
styrprocesserna inom myndigheterna på central eller regional nivå, varav flera 
i chefsposition. En del av intervjupersonerna i Borlänge hade ett särskilt 
ansvar för kontakterna med näringsdepartementet. Inför fokusgrupps-
intervjuerna hade vi bett om att få möta mellan fem och tio ”vanliga 
medarbetare” som fick utveckla en diskussion om det styrningstema vi 
presenterade för dem. På det sättet fångade vi angelägna frågor som fanns ute 
i verksamheten och kunde jämföra dessa resultat med chefernas syn på vad 

                                                                                                                              
(Wiesel, 2004, 2005 och 2006a) samt i kapitlet ”Kundorienterad effektivitetsmätning i 
Banverket och Vägverket” i Modell & Grönlund (Wiesel, 2006b). Även det forsknings-
projektet ligger till grund för en akademisk avhandling (Wiesel, 2008). 
12 Med fokusgruppsintervju menas här att forskaren lät den samlade gruppen av 
intervjupersonerna själva diskutera fram vad som var relevanta frågor inom det givna temat 
myndighetsstyrning.   
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som behöver styras upp. På Vägverket i Borlänge deltog en ekonom, en 
sekreterare från förarprovsenheten, en löneadministratör, en medarbetare från 
juridiska avdelningen med skadefrågor som specialitet, två personer som på 
olika sätt arbetade med trafiksäkerhetsfrågor samt en som ansvarade för 
lokalservicen och en bullerexpert. Fokusgruppsintervjun på Vägverket i 
Eskilstuna genomfördes med en biträdande avdelningschef inom vägbyggnad 
med ansvar för den externa verksamheten, en projektledare för trafikant-
service, en person som arbetade med trafiksäkerhets- och miljöåtgärder inom 
ramen för sektorsuppgiften samt två medarbetare som var placerade på 
avdelningen för kundbehov och planering där den ene var statistiker och den 
andre var projektplanerare.  

Utöver besöken på de två myndigheterna genomfördes en intervju på 
Näringsdepartementet med chefen för infrastrukturenheten samt den med-
arbetare som ansvarade för utformningen av Banverkets regleringsbrev.  

Intervjupersonerna som deltog i pilotstudien sammanfattas, utifrån orga-
nisatorisk hemvist och kön, i tabell 1:  

 
 

 Huvudkontor, 
Borlänge 

Region Totalt 

Banverket 1 ♀       4 ♂    1 ♀      4 ♂      5  
Vägverket 2 ♀       3 ♂ 2 ♀      3 ♂   4 ♀      6 ♂    10 
 Vägverket fokusgrupp 5 ♀       3 ♂  -          5 ♂   5 ♀      8 ♂    13 
Näringsdepartementet     1 ♀      1 ♂      2 
Summa 8 ♀    10 ♂ 2 ♀      8 ♂ 11 ♀    19 ♂    30 
Tabell 1: Intervjupersoner i pilotstudien hösten 2003 

Intervjupersoner i studien om styrningen mot ett jämställt 
transportsystem 
I den fördjupade studien stod myndigheternas styrning mot ett jämställt 
transportsystem i fokus. Intervjuer och observationer skedde parallellt inom 
de två myndigheterna över treårsperioden 2004 – 2006. Av de 51 personer 
som intervjuades arbetade 20 personer inom Banverket, 26 inom Vägverket 
och fem personer på Näringsdepartementet. Majoriteten av dessa intervjuer 
har jag genomfört på egen hand13.  

Tack vare pilotstudien fanns en övergripande insikt i myndigheternas styr-
system och kännedom om viktiga aktörer. För att kunna följa arbetet med den 

                                                      
13 Några få intervjuer genomfördes tillsammans med min doktorandkollega Fredrika Wiesel 
som arbetade med ett parallellt forskningsprojekt om myndigheternas kundorientering. Det 
hände också att vi bad varandra ställa någon specifik fråga för egen räkning när en av oss 
intervjuade på egen hand. 
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interna styrningen av det sjätte transportpolitiska delmålet har studien 
omfattat såväl verksamheten vid myndigheternas centrala förvaltningar i 
Borlänge som verksamheten ute hos fyra regioner, två på varje myndighet. 
Dessa valdes utifrån två övergripande kriterier: den region som hade visat sig 
särskilt aktiv i arbetet med det nya jämställdhetsmålet och den region som 
inte hade utmärkt sig på något speciellt sätt i detta avseende.  

Det var inte svårt att välja ut de regioner som visat sig särskilt aktiva. Inom 
Banverket var det Västra banregionen med säte i Göteborg och inom 
Vägverket Region Skåne i Kristianstad. Västra banregionen hade ett stort 
pågående projekt vilket leddes av en kvinna som, i en artikel i personal-
tidningen Rallaren, hade presenterat tydliga idéer om hur jämställdhet skulle 
kunna integreras i banbygget. När det balanserade styrkortet introducerades 
inom Banverket var Västra banregionen dessutom den enda av de fem 
banregionerna som tog med jämställdhet som styrkortsmål det första året. Av 
Vägverkets sju regioner var Skåne den som hade genomfört ett – även i års-
redovisningen – uppmärksammat projekt där idéer om sociala konsekvens-
beskrivningar presenterades under rubriken Jämställd vägplanering14.  

Bland de regioner som, på ytan, såg ut att inte ha kommit lika långt fanns 
det fler att välja på. Geografi och samhällssituation fick avgöra och valet blev 
därför Banverket Östra banregionen samt Vägverket Region Stockholm. 
Huvudstadsregionen ställer höga krav på fungerande transportsystem både 
när det gäller vägar och järnvägar och regionhuvudkontorens hemvist i 
Sundbyberg respektive Solna ligger nära Stockholms universitet. 

Tack vare pilotstudien kunde de inledande intervjupersonerna för den 
fördjupade studien väljas ut genom den kännedom om myndigheternas 
organisation som redan fanns. Efter hand fylldes namn på som ett resultat av 
”snöbollseffekten” då varje intervjuperson tillfrågades om vilka ytterligare 
personer de såg som lämpliga att tala med (Bryman, 2002). Tillgängligheten 
till informanter var god och alla som tillfrågades ville delta. 

Inom myndigheterna intervjuades de tjänstemän som fått ett särskilt ansvar 
för styrningen mot ett jämställt transportsystem. Utöver dem intervjuades 
även projektledare för investeringar i transportsystemet, vissa medarbetare 
med specialistfunktioner och flera tjänstemän inom lednings- och styr-
processerna, både vad gäller verksamhetsplanering, ekonomi och kund-
orientering. Utsagor från myndigheternas högsta chefer, generaldirektörerna 
(GD), har studerats som skrift i flera olika dokument under hela forsknings-
projektets gång och som muntliga uttalanden i samband med ett observations-
tillfälle i slutet av studien, våren 2007.  

På Näringsdepartementet fanns enheterna för transportpolitik respektive 
infrastruktur. Chefen för infrastrukturenheten var intervjuad i pilotstudien. Nu 
intervjuades de medarbetare som på respektive enhet hade ansvar för det 

                                                      
14 Projektet finns dokumenterat i publikationen Vägverket 2003:51 Jämställdhet i vägtrans-
portsystemet – jämställd vägplanering. 
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sjätte transportpolitiska delmålet samt chefen för transportpolitiska enheten 
och de två som hade ansvar för verksamhetsstyrningen av Banverket res-
pektive Vägverket. 

Intervjupersonerna som deltog i studien om styrningen mot ett jämställt 
transportsystem sammanfattas i tabell 2: 

 
  Huvudkontor, 

Borlänge 
Region Totalt 

Banverket   5 ♀      4 ♂       5 ♀      6 ♂   10 ♀     10 ♂  20 
Vägverket   5 ♀      3 ♂   9 ♀      9 ♂ 14 ♀     12 ♂  26 
Näringsdepartementet     3 ♀       2 ♂    5 
Summa 10 ♀      7 ♂ 14 ♀   15 ♂ 27 ♀     24 ♂  51 
Tabell 2: Intervjupersoner för styrningen av ett jämställt transportsystem 2004–2006 

Lägger man samman pilotstudien med fördjupningsstudien så har 69 
intervjuer genomförts med totalt 77 personer. Fördelningen mellan myndig-
heter och departement samt andel kvinnor och män framgår av diagram 1: 
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Diagram 1: Summering av intervjupersoner för pilot- och fördjupningsstudierna 

Intervjuteknik 
Samtliga intervjuer är genomförda med hjälp av öppna frågeställningar 
(Bryman, 2002) och de pågick under en till två timmar. Frågorna i den för-
djupande studien uppmanade intervjupersonerna att berätta om sin egen roll 
inom myndigheten, hur de såg på det sjätte transportpolitiska delmålet och 
hur arbetet med det framskred. Flera olika aspekter av den styrning som 
används inom myndigheterna diskuterades i intervjuerna (guide för de inle-
dande intervjuerna, se bilaga 1). Frågor ställdes också om vilka faktorer som 
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verkar för respektive mot jämställdhet i verksamheterna. Dessutom ombads 
de intervjuade att fundera på och berätta om vad de ansåg skulle kunna vara 
intressant, utöver det som redan behandlats i intervjun, när det gäller myndig-
hetens styrning mot det sjätte delmålet.  

Efter hand som forskningsprojektet pågick kunde mer precisa frågor ställas 
grundade på tidigare resultat. Även dessa ställdes i en öppen anda så att 
intervjupersonerna inte endast inbjöds att vidimera eller dementera, utan gavs 
möjligheten att ge ytterligare aspekter på frågorna. Somliga intervjuer genom-
fördes med två personer samtidigt, vilket ytterligare spädde på möjligheten att 
få dem att berätta mer utan att vara styrda av direkta frågor eftersom infor-
manterna hade en tendens att kommentera varandras uttalanden. I de allra 
flesta fall fanns goda möjligheter att få återkomma med uppföljande frågor 
via e-post eller telefon. Utlovade myndighetsinterna dokument skickades 
också snabbt efter avslutade intervjuer. I vissa fall överlämnades de redan vid 
intervjutillfället.  

Intervjuerna har spelats in på minidisk och sedan transkriberats i sin 
helhet. Det är ett tidskrävande men tacksamt arbete. Det är värdefullt att 
kunna läsa intervjuerna flera gånger och att med hjälp av datorn kunna söka 
efter vissa ord och uttryck. Kroppsspråk går förlorat i ljudmedia och tonfall 
försvinner i utskriften. Medveten om detta hände det ibland att jag kommen-
terade informantens ansiktsuttryck eller tonläge under pågående intervju så 
att det skulle komma med i utskriften. Det skapade också en ytterligare 
dimension av utmaning i intervjusituationen där kommentarerna ledde till att 
informanten kände sig uppmanad till att fördjupa sina berättelser.  

Många intervjupersoner använde intervjufrågorna för att komma vidare i 
sina egna tankar och föreställningar om det sjätte transportpolitiska delmålet, 
vilket de stod relativt frågande inför (jfr Lukka, 2005). På så sätt utvecklades 
intervjuerna till dialoger (Bjerke, 2007) och intervjupersonerna kan därför 
definieras som informanter, vilka berättade om sina egna uppfattningar om 
vissa fakta istället för att endast vara respondenter som enbart delgav fakta 
(Yin, 2006). Skillnaden mellan det som metodlitteraturen (Yin, 2006) kallar 
respondent respektive informant blev tydlig när en intervjuperson inte var 
öppen för att berätta något av egen kraft. I det fallet hade det kanske passat 
bättre med ett frågebatteri med fasta svarsalternativ.  

De intervjuade personerna fick löfte om att få godkänna eventuella citat på 
det sätt som de skulle presenteras i forskningsrapporterna. Alla godkände 
inspelningen, utan kommentarer, och proceduren verkade inte ha någon 
hämmande effekt. Det hände ibland att informanten under intervjun sa ”citera 
inte detta” eller ”detta är en personlig reflektion”, men de hade ändå inte 
något emot att det spelades in. De samtal som utspelades före och efter 
inspelningen skilde sig heller inte åt i karaktär. Det var inte så att det blev två 
olika berättelser, en för mikrofonen och en annan mer inofficiell. Informan-
terna var välkomnande och vanligtvis mycket vältaliga. De hade en förmåga 
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att se på myndighetens arbete och sina egna insatser med både intresse och 
självkritik.  

Observationer 
Observationer har genomförts vid 30 möten och seminarier. Deltagandet som 
forskare i olika möten har tagit sig olika former. Dels som en tyst, lyssnande 
och seende åhörare, dels som en aktiv mötesdeltagare genom att ställa eller 
besvara frågor eller lämna kommentarer när det har efterfrågats. Vid vissa 
tillfällen deltog jag som föreläsare.  

Under oktober 2004 genomförde Banverket en seminarieserie om ett 
jämställt transportsystem15. Starten gick på huvudkontoret i Borlänge och 
följdes av en heldag ute på vardera av de fem banverksregionerna. Jag när-
varade vid fyra seminarier och var gästföreläsare hos Banverkets nätverk för 
jämställdhet och mångfald vid samma tidpunkt som Östra banregionen hade 
sitt seminarium. Det visade sig senare att detta var en symptomatisk krock 
mellan det interna och det externa jämställdhetsarbetet. Banverket höll då på 
att implementera balanserade styrkort och samordnaren för nätverket hade 
bett mig komma och presentera styrmodellen ur ett teoretiskt perspektiv för 
att sedan tillsammans kunna diskutera vad den skulle kunna innebära för 
deras situation. Vid tre rent interna möten i Vägverket genomfördes delta-
gande observationer med åhörarroll, dels vid två remisseminarier för de 
avvägda kundprogrammen, dels vid ett ledningsgruppsmöte i region Skåne 
när det sjätte transportpolitiska delmålet var på agendan.  

Myndigheterna har även anordnat möten och seminarier med externa 
deltagare. Vägverket höll ett seminarium om jämställdhetsaspekter på för-
storade arbetsmarknadsregioner där jag var en av cirka 20 deltagare. När 
Vägverket bjöd in till möte inom Trafikantrådet för trafikinformation hos 
Västra Götalands Åkeriförening i Göteborg fick jag uppdraget att inleda 
mötet för att få igång en diskussion. När Banverket var huvudarrangör för en 
utbildning i genusperspektiv för transportforskare var jag en av deltagarna.  

Utöver besöken hos myndigheterna har jag även deltagit i flera olika semi-
narier inom transportsektorn och jämställdhetspolitiken. Våren 2005 deltog 
jag i ett öppet seminarium som arrangerades av den jämställdhetspolitiska 
utredning (SOU 2005:66) som då var i slutfasen av arbetet och som ledde till 
en ny proposition (Prop. 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget 
liv – nya mål i jämställdhetspolitiken). Den transportpolitiska proposition som 
kom samma år (Prop. 2005/06:160 Moderna transporter) satte delvis spår i 
innehållet på den årliga konferens som anordnas i Linköping av Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, VTI, för hela transportsektorn. Jag deltog som 

                                                      
15 Seminarieserien finns dokumenterad av Banverkets seminarieledning i en rapport daterad 
2004-11-12 under rubriken Banverkets seminarieserie avseende det sjätte delmålet ”ett 
jämställt transportsystem”. 
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föreläsare vid tre tillfällen i den konferensen. Till Transportforum 2006 och 
2007 anmälde jag mig själv och till 2009 års konferens blev jag ombedd att 
bidra med mina kommentarer till utvecklingen av målet om ett jämställt 
transportsystem ur ett forskarperspektiv.  

Länsstyrelsen i Stockholm var samordnare för ett samverkansprojekt under 
perioden 2004−2007 rörande jämställdhet i trafikplaneringen i Stockholms-
regionen. Mot slutet av det projektet, som gick under namnet JämKom 
(Jämställda kommunikationer i Stockholmsregionen), medverkade jag i ett 
analysseminarium med cirka 30 deltagare. En månad senare genomfördes 
slutkonferensen då cirka 200 personer deltog. Banverkets och Vägverkets 
generaldirektörer var med i den avslutande paneldiskussionen. Jag tog det 
tillfället i akt att ställa frågor till de studerade myndigheternas högsta chefer. 

Ett forum som finns för att knyta samman transportpolitik med 
jämställdhetspolitik är Nätverket Kvinnor i transportpolitiken. Nätverket är 
öppet för alla intresserade. Namnet är inte menat att exkludera män, men 
deltagarna är ändå främst kvinnor. Namnet är tänkt att spegla de fråge-
ställningar som ska diskuteras och lobbas för: kvinnoperspektiv i transport-
politiken. Jag har deltagit vid tre av nätverkets möten, där representanter och 
informanter från Banverket och Vägverket också var närvarande. 

Dokumentation från observationer 
Observationer från deltagande i möten har dokumenterats med hjälp av 
minnesanteckningar, både under mötets gång och direkt efteråt. Jämfört med 
de inspelade intervjuerna går många nyanser förlorade i de selektiva 
anteckningarna från mötena. Det hade underlättat om även observationerna 
var inspelade på något sätt. Fördelen med att spela in observationer, gärna 
med videokamera så att både röst och rörelser kan fångas, blev särskilt 
uppenbar i samband med ett möte med Nätverket Kvinnor i transport-
politiken. Mötesdeltagarna hade en starkt ifrågasättande attityd mot en av 
föredragshållarna och de menade att hon inte hade så mycket att bidra med. I 
minnesanteckningarna framgår hennes ståndpunkter som mer välgrundade 
och genomtänkta än vad som framgick under mötet. Händelseförloppet 
exemplifierar komplexiteten i kvalitativa forskningsmetoder och det ansvar 
som ligger i forskarens tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 2000). Det ställer 
också frågor om att kunna gå tillbaka till skeendet, och göra omtolkningar, på 
sin spets (Johansson Lindfors, 1993). Minnesanteckningar utgör ett visst 
urval av empirin vilket gör att man i det senare analysarbetet har begränsat 
underlaget till den tolkning som skedde vid observationstillfället (Bryman, 
2002).  

Det finns flera aspekter på hur observationer kan registreras. Möjligheterna 
att få tillstånd till inspelning med bild- och/eller ljudmedia kan vara begrän-
sade. Dessutom är det en fråga om tidsåtgång, dels hur pass möjligt det är att 
skriva ut flera dagars möten, dels om arbetsinsatsen är värd resultatet. En 
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annan aspekt gäller den kronologiska ordningsföljden för de olika metoderna 
för inhämtning av data. När observationen låg före intervjun kunde det som 
skedde under mötet användas som underlag för intervjufrågor. I de fall 
informanter deltog vid observationstillfällena gavs möjlighet att se hur dessa 
förhöll sig i mötessituationen i jämförelse med de uttalanden de hade gjort i 
intervjusituationen. För att klara sådana jämförelser har minnesanteckning-
arna visat sig vara tillräckliga underlag. Observationerna utgör ett viktigt 
underlag för att kunna fördjupa analysen. Mycket av kulturella betingelser 
framgår när forskaren har möjlighet att studera pågående aktiviteter (Salzer-
Mörling, 1998).  

Dokument  
Olika typer av dokument utgör andra slag av källor vilka är lika väsentliga 
som intervjuer och observationer för dessa fallstudier. Offentliga dokument 
fanns lätt tillgängliga via myndigheternas, regeringens och Ekonomi-
styrningsverkets (ESV) hemsidor samt genom besök i Banverkets och Väg-
verkets egna bibliotek i Borlänge. Myndighetsinterna dokument har erhållits 
dels i samband med intervjuer, dels från AES kontaktpersoner på de två 
myndigheterna. Myndigheternas personaltidningar har också gett mig insyn i 
interna förhållanden.  

Accessen har varit fri till många källor, men av främst praktiska skäl har 
det inte gått att följa upp texter och bilder på myndigheternas intranät. För att 
kompensera för den bristen har intervjuerna inkluderat frågor om intranätets 
innehåll. Viss tillgång gavs också till utskrifter från aktuella webbsidor.  

Förankring hos praktiker och forskare 
I samband med uppdragsforskningen avrapporterades forskningsresultaten två 
gånger per år gentemot Banverket och Vägverket. Hösten 2004 och 2005 
publicerades två delrapporter (Wittbom, 2004; Wittbom, 2005) och slut-
rapporten presenterades i januari 2007 (Wittbom, 2006a). Samtliga rapporter 
skickades ut till varje intervjuperson med uppmaning att återkomma med 
kommentarer innan den slutliga versionen färdigställdes och publicerades. 
Våren 2004, 2005 och 2006 har muntliga presentationer legat till grund för 
diskussioner tillsammans med några centrala informanter vid rapporterings-
möten hos Banverket och Vägverket. I september 2006, när den preliminära 
slutrapporten förelåg, genomfördes ett heldagsseminarium i Borlänge i vilket 
vissa inbjudna medarbetare från hela Banverket och hela Vägverket deltog. 
Seminariet inleddes av Vägverkets ekonomichef och modererades av en väl 
etablerad tjänsteman från generaldirektörens stab på Banverket som lät två 
högre chefer, en från vardera myndigheten, summera dagens diskussioner. 
Reaktionerna har i stort varit bekräftande. Informanterna välkomnade också 
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att få den egna verksamheten belyst av en oberoende forskare. De menade att 
det öppnade för nya intressanta perspektiv på den egna verksamheten.  

Forskningsresultaten har även diskuterats vid möten med Akademin för 
ekonomistyrning i staten. Efter ett av dessa möten kom senare uppdrag från 
Ekonomistyrningsverket, ESV, att presentera forskningsresultaten. Det 
skedde dels vid ett av deras frukostmöten, dels i samband med ESV-dagen 
2006 samt som ett utbildningspass under en förmiddag vid deras chefs-
utbildning hösten 2006. Tillträde till scenen vid Transportforum, transport-
sektorns årliga konferens, är ytterligare tecken på det intresse som detta 
forskningsprojekt har väckt bland praktiker.  

Forskningsprojektet har diskuterats vid sju forskningskonferenser varav tre 
var ämnesöverskridande med genus som gemensam vetenskaplig förankring. 
Utöver antagna papper till dessa externa konferenser har avhandlingsmanus 
seminariebehandlats inom ramen för forskarskolan vid Företagsekonomiska 
institutionen, Stockholms universitet.  

Förankringsprocessen har karakteriserats av att det är två olika ämnes-
områden som ska sammanfogas i avhandlingen: genus och ekonomistyrning. 
Genusforskning har flera olika benämningar där kvinno- respektive mans-
forskning, jämställdhetsforskning, queer, intersektionalitet och feministisk 
forskning är några exempel. Alla benämningar väcker känslor, men feminist-
begreppet verkar vara allra mest kontroversiellt. Det finns många förutfattade 
meningar och olika syn på vad feminism står för. Anna Wahl (1996) ger en 
beskrivning av hur feministbegreppet kan hindra fördjupad kunskap om hur 
kön spelar roll genom diskussioner som fastnar i fördomar om kvinnor och 
män istället för att lyfta fram reflekterad kunskap om genus. I förankringen av 
detta avhandlingsprojekt har problem av denna art också behövt hanteras, 
både gentemot praktiker inom transportsektorn och i myndighetsvärlden 
liksom inför forskare inom det vetenskapliga ekonomistyrningsfältet. De 
texter och presentationer som forskningsprojektet lett till har därför utformats 
i syfte att underlätta en konstruktiv diskussion om styrning av jämställdhets-
integrering som forskningsfrågor. 

Tolknings- och analysprocessen 
Man kan uppmärksamma sociala fenomen på olika sätt. Ett sätt är att beskriva 
fenomenets karaktär. Ett annat är att göra en kartläggning av fenomenets 
utbredning och frekvens. Att ange orsaker till dess existens ger dessutom 
vissa förklaringar till varför fenomenet existerar. Asplund (1970) trycker på 
behovet av att forskaren även ställer en annan typ av fråga: Vad betyder 
fenomenet? För forskarens tolkningsprocess är meningen med fenomenet en 
huvudfråga. Det är forskarens uppgift att begripliggöra de uttryck som ett 
fenomen uppvisar.  

I pilotstudien gavs möjlighet att kartlägga myndigheternas interna 
ekonomistyrningssystem. Dokumenten visade hur styrsystemet var tänkt att 
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fungera. Genom intervjuerna fick vi tillgång till det som upplevdes självklart i 
de dokumenterade beskrivningarna men också det som verkade vara mer 
kontroversiellt och problematiskt. Det var så vi fann att kundorientering var 
påbjudet trots att det var den traditionella produktionsorienteringen som var 
självklar och att jämställdhet i transportsystemet föranledde stora frågetecken 
i organisationen. I Asplunds (1970) anda har tolkningsprocessen varit inriktad 
på att även förstå vad organisationens frågetecken betyder.  

I den fördjupade studien om jämställdhet har arbetet med det sjätte 
delmålet varit urvalsgrund för empiriinhämtningen. I analysen har sedan 
myndigheternas styrning av jämställdhetsmålet lyfts fram ur genomförda 
intervjuer, observationer och insamlade dokument. Jag söker efter berättelser, 
försöker fånga diskurser och förklaringar. Tack vare utskrifterna har det varit 
möjligt att gå igenom materialet flera gånger och ställa olika frågor till de 
resultat som intervjuerna gav. Eftersom tolkningsgrunden har varit de berät-
telser som intervjuer, observationer och dokumentläsning gett ligger denna 
avhandlings metod åt det narrativa hållet (Bryman, 2002). När tolkningen 
sker i den kontext där utsagan förekommer ökas möjligheterna att göra berät-
telserna rättvisa:  

We are beginning to realize that we cannot lift the results of interviews out of 
the context in which they were gathered and claim them as objective data with 
no strings attached. (Fontana & Frey, 2003, s. 91)  

Efter slutförd empiriinsamling fanns underlag för en så kallad intensivanalys 
(Merriam, 1994). Då fick teorierna större spelrum för att tolka empirin med 
kritiska frågeställningar om vad de fångade fenomenen betyder (Asplund, 
1970; Merriam, 1994). Systematiken i tolkningsarbetet har därför skett 
genom omläsning av empirin i olika skeden. Inför avrapporteringen till myn-
digheterna skedde den första tolkningen. De öppna intervjufrågorna, obser-
vationsmöjligheterna och den goda tillgången till dokumentation har gjort att 
det finns en fyllig empiri. I de två första delrapporterna var empirin mycket 
deskriptiv. Där ställdes empirin bredvid en teoretisk diskussion, och analysen 
begränsades till att vara underförstådd i urvalsprocessen för vilken empiri 
som togs med. Inför slutrapporten skedde en omläsning av all insamlad 
empiri. Med hjälp av den då utvecklade teoretiska referensramen avgjordes 
vad som togs med i fallbeskrivningarna.   

I det fortsatta avhandlingsarbetet har sedan ytterligare omläsningar skett. 
De teman som nu finns i det sjätte kapitlet har formats och vidareutvecklats 
genom att växelvis arbeta med empiri och teori. Somliga fenomen är mer 
intressanta än andra ur genus- och institutionellt perspektiv. Det är dessa 
fenomen som redovisas i kapitel 6 under olika teman. Vägen till temana gick 
således via perspektiven. Tolkningen av varje tema skedde med hjälp av de 
teoretiska utgångspunkterna. Det var i en omtolkning som de tre institutio-
nella pelarna – regler, normer och kultur – utkristalliserades. I den första 
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tolkningen använde jag institutioner som förväntade tänkesätt, men genom 
empirin frammanades den tolkning av institutionell teori som bekräftas av 
Scott (2001). När makro- och mikronivåerna särskiljs blir de tre pelarnas 
varierande styrka tydligare för institutionaliseringsprocesserna. Där formella 
regler säger en sak kan normer och kultur tala ett annat språk. På mikronivå, 
hos de enskilda individerna, förgrenas det ytterligare. När intervjuer i slutna 
rum ger en utsaga som krockar med beteenden i observerade möten framstår 
utsagan som en hjärtesak, en lustfylld önskan som det finns utrymme och stöd 
för i en annan kultur men som hålls tillbaka i vardagens organisatoriska spel. 

Metodologin och de teoretiska utgångspunkterna har därmed fördjupats för 
att kunna utveckla tolkningen av relevanta fynd. Analysen har i och med detta 
varit en iterativ process som rört sig mellan empiri och teori genom 
perspektivseende (Asplund, 1970; Weick, 1976). Perspektivet, eller aspekt-
seendet som Asplund (1970) också kallar det, har gjort att nya fenomen blivit 
synliga och att nya betydelser hos tidigare kända fenomen kunnat förklaras, 
vilket möjliggjort avhandlingens teoretiska bidrag.   

Trovärdighet 
Forskning som en iterativ process i vilken forskarens valda perspektiv avgör 
vilka data som fångas upp ställs på sin spets när Karl Weick vänder på det 
epistemologiska grundantagandet ”Jag tror på det när jag ser det” till ”Jag ser 
det när jag tror på det” (Weick, 1976, s. 2−3). Forskarens föresatser och 
förförståelse ger därmed effekter på forskningsprocessens framskridande 
genom olika vägval. Under arbetets gång utvecklas den teoretiska referens-
ramen i takt med att empirin formuleras (Ibid.). De empiriska fynd som 
presenteras i denna avhandling är på motsvarande sätt medvetet utvalda 
utifrån studiens teoretiska intresse vilka finns redogjorda för i forsknings-
frågan, perspektivvalen och de teoretiska utgångspunkterna. Empirin utgör 
därigenom en samling subjektivt utvalda data. Trots att ett sådant tillväga-
gångssätt hör till etablerad forskningsstandard möts kvalitativa fallstudier 
inom redovisnings- och ekonomistyrningsområdet ofta av frågor om objek-
tivitetskrav (Ahrens & Chapman, 2006).  

Sandra Harding (1991) utvecklar objektivitetsbegreppet i opposition till 
såväl konventionella uppfattningar om realism som tankar om relativism 
genom att ifrågasätta att det finns någon rent värderingsfri eller helt opartisk 
universell kunskap. Samtidigt påvisar Harding det absurda i att varje 
individuell uppfattning om hur världen fungerar skulle kunna vara lika 
gällande. Vetenskap är inget ”Guds trick”, något allomfattande som ser 
överallt och ingenstans ifrån (Haraway, 1988). Vetenskap görs av människor 
och är därigenom en socialt förankrad aktivitet (Haraway, 1988; Harding, 
1991). Med hjälp av referenser till tid och rum samt klargörande av 
ontologiska och epistemologiska utgångspunkter kan vetenskap åtskiljas från 
sagor. Vetenskapen söker kunskap på en abstraktionsnivå som gör det möjligt 
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att förstå samband som förbinder enskilda fenomen i övergripande mönster 
och idéer. Frågan är på vilka grunder sådana sökta mönster kan definieras och 
anses utgöra vetenskap. Harding (1991) diskuterar frågan genom att introdu-
cera begreppen stark respektive svag objektivitet.  

Stark objektivitet konceptualiserar värdet av, och ställer krav på, att 
forskaren sätts på samma kritiska och kausala plan som det som forskningen 
behandlar. Den starka objektiviteten bejakar att det finns relationer mellan 
subjekt och objekt och att dessa måste undersökas och klarläggas. Harding ser 
inte att vetenskapen lever upp till en sådan stark objektivitet utan att den i 
huvudsak istället leds av dess motsats i form av en svag objektivitet vilket 
utgör en bekväm position som används av starka forskningsinstitutioner som 
inte behöver försvara sin existens genom att ifrågasätta och kritiskt granska 
sina egna förförståelser. Harding bejakar att stark objektivitet kan ses som en 
utopi. Vem kan frigöra sig från sin egen kulturella hemvist och till fullo 
reflektera över sina egna förförståelser?  Men den starka objektiviteten hjälp-
er oss att skilja mellan bra och dålig vetenskap. (Sandra Harding använder 
medvetet orden bra och dålig i betydelserna sann och falsk, väl bekräftad, 
mindre väl bekräftad, tänkbar och otänkbar vetenskap.) Hardings objek-
tivitetsdiskussion kan tolkas som att det medvetet subjektiva står för det starkt 
objektiva och därmed den goda vetenskapen, medan det som oproblematiserat 
förutsätts vara objektivt blir vetenskapligt svagt.  

Harding (1991) menar att den rådande uppfattningen måste vara öppen för 
nya influenser, alltid beredd att omprövas och anpassas till alternativ 
kunskap. Kunskapen ska sträva efter att inkludera istället för att exkludera. 
Den starka objektiviteten uppstår när försöken till integration sker med 
transparens och vilja att justera huvudfåran. Svag objektivitet råder när sido- 
eller underströmmar hålls utanför eller att de visserligen släpps in men att det 
sker på villkor att de helt anpassar sig till den starka floden utan att tillfoga 
någon förändring – att de dränks i huvudfåran. Hardings vetenskapsteoretiska 
resonemang kan jämföras med de mönster av särkoppling eller assimilering 
som Squires (2005) visar att genusintegreringsförsök tenderar att fastna i trots 
att transfereringsmodellen, som innebär en öppenhet för omprövning, är vad 
man försöker uppnå.  

Både Hardings (1991) och Weicks (1976) argument kan jämföras med det 
som Fuchs (2001) för fram när det gäller fakta och ideologi: fakta är i sig 
ideologiska eftersom de samlas och presenteras med förutbestämd klassi-
fikation. Risken finns att forskaren är fast i en ideologi som innebär omed-
vetna ställningstaganden. Yin (2006) flaggar för att den kvalitativa fallstudien 
är särkilt känslig för forskarens förutfattade meningar och pekar på att det är 
en fälla som måste undvikas. Sådana fällor kan upptäckas genom att diskutera 
forskningens metodval och metodologiska överväganden, om den analys och 
de tolkningar som görs kan bedömas som trovärdiga. En sådan trovärdig-
hetsdiskussion kan föras med de kriterier som Johansson Lindfors (1993) 
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diskuterar: systematik vid datainsamling och analys, giltighet, intersubjekti-
vitet och praktisk användbarhet.  

Det första kriteriet som delvis handlar om systematik vid datainsamlingen 
kan för denna avhandling bedömas utifrån den redogörelse som lämnats ovan 
av hur empirin är fångad. Studien omfattar data från informanter på olika 
nivåer: departement, centralt i myndigheterna och ute i myndigheternas 
regionala verksamhet. Informanterna valdes för att täcka olika aspekter på 
forskningsfrågan: frågor om ekonomi- och verksamhetsstyrning, jämställd-
hetsfrågor, kundprocesser, projektledning och specialistfunktioner som 
stödjer transportsystemsprojekten. Intervjuer har skett under tidsperioden 
hösten 2003–hösten 2006. Insamlingen av dokument har främst gjorts under 
samma period, men omfattar även dokument utfärdade under en längre 
tidsperiod. Dokument har studerats från tiden för det sjätte transportpolitiska 
delmålets tillkomst år 2002 till och med våren 2008. Observationer har också 
främst genomförts under den mest intensiva perioden för forskningsprojektets 
fältarbete och den första genomfördes våren 2004. Observationerna fortsatte 
sedan ända fram till våren 2008. Observationer har skett både internt i 
myndigheterna och i bredare transportpolitiska samt jämställdhetspolitiska 
sammanhang.  

Systematiken avseende datainsamlingen är därmed klargjord, men det var 
endast den ena delen av det första trovärdighetskriteriet. En bedömningsgrund 
för den andra delen – systematik vid analysen – finns ovan genom redo-
görelsen för förankringsprocessen hos praktiker och forskare samt i avsnittet 
om tolknings- och analysprocessen. Där framgick hur informanterna regel-
bundet fick möjligheter att kommentera arbetet vilket ledde till en åter-
koppling som inneburit en bekräftelse på att framställningen av sakfrågorna 
är trovärdig. Detsamma gäller för hur forskningsprojektet granskats i en, 
alltjämt pågående, akademisk process. Beskrivningen av tolknings- och 
analysprocessen visar också hur det fångade materialet har fått en systematisk 
behandling.   

Giltighet är Johansson Lindfors (1993) andra trovärdighetskriterium, vilket 
avser det som kallas teoretisk mättnad och som bygger på Glasers & Strauss’ 
(1967) metod för Grundad Teori (se även Gustavsson, 1998). Inom Grundad 
Teori ställs krav på att insamlad data ska räcka för att teoretiskt hållbara 
argument ska kunna utvecklas. Men Johansson Lindfors (1993) påpekar att en 
teori inte kan klassas som ogiltig med hänsyn till bristande mängd data 
eftersom giltigheten också har att göra med vilka kvaliteter som täcks in. 
Kvaliteten skulle således vara överordnad kvantiteten.  

Johansson Lindfors (1993) refererar också till Lincolns & Gubas (1985) 
syn på att forskningsresultaten från empiriska studier behöver få bekräftelse 
av dem som står för empirin. När praktikerna känner igen sig i de teoretiska 
tolkningarna kan det ses som ett tecken på giltighet. I denna avhandling har 
den öppna insamlingsmetoden gjort att mycket data blivit tillgänglig för 
forskaren och de teman som presenteras i denna avhandling är framsprungna 
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ur mönster som har framgått genom flera olika yttringar på samma fenomen. 
Ett tecken på giltighet tydliggjordes när den andra delrapporten var utsänd 
och en av informanterna reagerade genom att utbrista: ”Elakt, men sant!” 
(VV5b). Utsagan speglar att forskaren bidragit med en trovärdig rekonstruk-
tion av praktikerns konstruerade verklighet. Reaktionen tyder på att mina 
forskningsresultat bidrog med något nytt och obekvämt till den egna före-
ställningen.  

Men praktikernas reaktioner är endast en del av giltigheten för ett 
vetenskapligt arbete. Den akademiska världen använder många fler kriterier 
för att bedöma om arbetet kan klassas som vetenskapligt (Johansson Lindfors, 
1993). För att kunna diskutera de kriterier för giltighet som forskare använder 
vid bedömning av varandras arbete är det av särskilt intresse att först studera 
intersubjektivitetskriteriet. ”Kollektiv mening är något bestämt i en gemen-
sam värld medan intersubjektiv mening möjliggör en gemensam värld”. Så 
tolkar Lena Fritzén (1997) Taylors syn på intersubjektivitet: 

Intersubjektiv mening ger ett folk ett gemensamt språk att tala om den sociala 
verkligheten och en gemensam förståelse av vissa normer, men endast genom 
gemensam mening rymmer denna gemensamma referensvärld betydelsefulla 
gemensamma handlingar, förhärliganden och känslor. (Taylor, 1971, s. 30, i 
Fritzéns översättning, 1997, s. 39) 

För Johansson Lindfors (1993) avser intersubjektivitetskriteriet i vilken mån 
forskarens tolkningar accepteras eller ej. Samtidigt som forskningsresultaten 
ska presenteras så att vilken forskare som helst kan bedöma dessas 
trovärdighet menar Johansson Lindfors att det är svårt att uppnå acceptans 
hos andra än hos dem som delar forskarens kunskapssyn. Hon påpekar att 
eventuell acceptans och ogillande hos både forskare och praktiker även bör 
ställas i relation till bedömarnas egna intressen. Vissa forskningsresultat kan 
stöta på motstånd beroende på att de inte passar in i den bedömande per-
sonens egen teoribildning. Nya rön kanske hindrar en egen produktion som 
pekar åt ett annat håll. Den som mottar forskningsresultaten kanske känner 
sig avslöjad eller missförstådd utifrån sina egna föreställningar. 

Med intersubjektiviteten i åtanke är det av intresse att fundera över att 
empirins kulturella hemvist i denna avhandling är teknikens värld, där genus 
inte ingår som ett självklart område för reflektion bland yrkesutövare. För de 
vetenskapliga ämnesområdena gäller motsvarande förhållande. Ekonomi-
styrningsforskare är ovana vid genus och genusforskare har ännu inte behand-
lat ekonomistyrning i någon högre grad. Forskningen som leder fram till 
denna avhandling har fått seminariebehandlas på internationella forsknings-
konferenser såväl i ekonomistyrning som i genusvetenskap, vilket kan ses 
som ett tecken på giltighet från forskarsamhällets sida. Antagna konferens-
papper går dock inte att jämföra med det värde som publicering av 
vetenskapliga artiklar i högt rankade journaler som vänder sig till en 
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internationell läsekrets kan ge forskningen. Men eftersom detta är en 
monografi och tanken är att denna avhandling ska ligga till grund för artiklar 
är sådan publicering inte aktuell förrän efter disputation. 

Praktisk användbarhet är det fjärde trovärdighetskriterier som Johansson 
Lindfors (1993) förespråkar. Under forskningsprojektets gång har exempelvis 
både framställningen av och diskussionen kring de tre integreringsmodellerna 
liksom institutioners tre pelare som bygger på Squires (2005) respektive Scott 
(2001) fått praktisk användning hos kollegor inom akademin. Förutom när det 
gäller styrning av jämställdhet har dessa teoretiska koncept också visat sig 
vara överförbara för arbetsmiljöfrågor och styrning av miljöanpassning. Som 
framgår av de kommande kapitlen har forskningsprojektet också bidragit till 
insikt inom myndigheterna om att en jämn könsfördelning i processen inte är 
vad som avgör måluppfyllelsen. Det handlar istället om graden av integrering 
av jämställdhet i verksamhetens resultat. Att forskningsresultaten därigenom 
har medverkat till justeringar i styrningen kan ses som evidens för den 
praktiska användbarheten. 

Sammanfattningsvis kan god kvalitativ forskning uppnås genom att pre-
sentera utgångspunkter och syften och genomföras med metodmedvetenhet. 
Analysen behöver vara transparent, läsaren ska kunna följa med i resone-
manget och se hur det är grundat i teori och empiri. 

Nu är det dags att fara vidare på den resa som ska ge genusperspektiv på 
målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. I det kommande kapitlet 
går färden genom tiden, i kronologisk ordning, så som målstyrningsprocesser-
na strukturerar jämställdhetsintegreringen i de studerade myndigheterna. I det 
kapitel som sedan följer fördjupas berättelserna om vad som hände – i själva 
verket.  
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5 Målstyrning för jämställdhetsintegrering i 
transportsektorn 

Inledning 
I detta kapitel skildras inledningsvis avhandlingens empiriska kontext för att 
sedan övergå till en tolkning av hur det politiska målet om ett jämställt 
transportsystem mottagits inom två myndigheter. Kapitlet börjar med svensk 
statlig målstyrning för transportpolitikens område och övergår sedan till 
jämställdhetspolitik i allmänhet och integreringen av jämställdhet i transport-
politiken i synnerhet. Kapitlet leder vidare till ett besök hos Banverket och 
Vägverket, de två myndigheter som empirin är hämtad från. I en nära läsning 
av dokument visas hur ett jämställt transportsystem speglas och hanteras i 
myndigheternas interna styrning. Presentationen följer den långsiktiga 
strategiska planeringen, den kortsiktiga verksamhetsplaneringen och den 
årliga uppföljningen över tiden från 2002, då det sjätte transportpolitiska 
delmålet fördes in i regleringsbreven, fram till och med 2007. Berättelsen i 
detta kapitel håller sig till stor del inom den regulativa pelaren (figur 2). I 
nästa kapitel är det istället den normativa och den kulturella pelaren som 
hamnar i fokus och presentationen bygger på några olika teman som 
framkommit i analysen av empirin.  

Svensk statlig målstyrning  
Målstyrningsmodellen innebär att myndigheterna får regeringens förtroende 
att verkställa politiska mål inom vissa ekonomiska ramar och i enlighet med 
gällande lagar och regler. Inför varje nytt år utfärdar regeringen via departe-
menten ett regleringsbrev till varje myndighet där politiska mål, återrappor-
teringskrav och finansiering anges. För myndigheterna gäller det att översätta 
regleringsbrevet till visioner och planer i enlighet med sina interna styr-
system. Medborgarna och näringslivet är de som ska få nytta av myndig-
heternas prestationer. Myndigheterna ska i första hand själva följa upp sin 
verksamhet och utvärdera dess effekter på kort och lång sikt. Återrappor-
teringen ska visa hur regeringens förtroende förvaltades, vilket ansvar 

 66 



 

myndigheten tog. När året är slut sammanfattar därför myndigheterna i sina 
redovisningar hur resurserna har använts och vilka resultat som uppnåtts i 
termer av måluppfyllelse (Sundström, 2003; Modell & Grönlund, 2006; 
Mundebo, 2008).  

Regleringsbrev till Banverket och Vägverket skrivs på tjänstemannanivå 
på näringsdepartementet. Det framgår av intervjuerna med näringsdepar-
tementet att finansdepartementet har en överordnad roll både vad gäller hur 
mycket pengar som kan satsas varje år och hur regleringsbreven ska vara 
strukturerade. I övrigt hämtas underlag från flera håll. De årliga målen i 
regleringsbreven härleds ur regeringens propositioner som fastställts av 
riksdagen. Departementstjänstemännen tar hjälp av Statens institut för 
kommunikationsanalys (SIKA) i arbetet att tolka och operationalisera det 
övergripande transportpolitiska målet och dess sex delmål16. SIKA samarbetar 
i sin tur med de berörda myndigheterna för att analysera samtliga dessa 
transportpolitiska mål. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) är en myndighet som har till uppdrag att 
stödja statens ekonomistyrning. Ekonomistyrningsverket ska både följa upp 
och utveckla den ekonomiska styrningen och kan ses som statens 
controllerfunktion medan Riksrevisionen granskar myndigheternas verksam-
heter. Ekonomistyrningsverket (ESV 2007:23) pekar på den arsenal av styr-
medel som regeringen har till sitt förfogande där målstyrning endast är ett i 
raden. Organisering i enheter och strukturer, bemanning och personalpolitik, 
finansiella restriktioner eller bemyndiganden, regler och instruktioner, 
program, strategier och handlingsplaner, generella krav och särskilda uppdrag 
och utvärderingar är andra styrmedel som kan användas i olika kombina-
tioner. ESV:s kommentar till dessa är att regeringen har ”... ganska stora 
möjligheter att styra myndigheternas verksamhet...” (Ibid., s. 31). Men den 
synpunkten kan ställas mot en internationell jämförelse som visar att stats-
förvaltningen i Sverige utvecklats till att bestå av relativt små departement 
och många självständiga myndigheter, varav flera är relativt stora. En sådan 
struktur, som dessutom är kombinerad med en konstitution som enligt 
regeringsformen förbjuder ministerstyre, gör att det finns begränsade formella 
möjligheter till styrning av myndigheterna (Modell, 2006).  

I praktiken karakteriseras den svenska statliga politiska styrningen av två 
specifika drag: de väl etablerade informella kontaktnäten mellan departement 
och myndigheter samt att politiska initiativ ofta emanerar inifrån myndig-
heten (Pierre, 2004). Denna informella, men ändå institutionaliserade, ord-
ning av tät koppling mellan politik och verkställighet stämmer inte med 
konstitutionens föreskrifter, men Pierre (2004) hävdar att den varit en bidrag-

                                                      
16 Det övergripande målet är att transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. Till det övergripande målet hör sex delmål om tillgänglighet, transportkvalitet, 
trafiksäkerhet, miljö, regional utveckling och jämställdhet. 
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ande orsak till att den svenska statsförvaltningen fungerar på ett jämförelsevis 
effektivt sätt. 

Riksrevisionen, RiR, är en del av riksdagens kontrollmakt som ägnar sig 
både åt finansiell revision och så kallad effektivitetsgranskning. Den finan-
siella revisionen ska kontrollera att alla pengaflöden har redovisats på rätt sätt 
medan effektiviteten granskas genom att utvärdera verksamhetens resultat i 
termer av vilket värde medborgare och näringsliv fick för pengarna och 
vilken måluppfyllelse som pengarna användes till. Trots att målstyrning har 
varit den formella modellen för staten under många år är det bara den 
finansiella revisionen som har en stark förankring i regler och normer och en 
självklar plats i statsförvaltningen medan effektivitetsgranskningen både är 
mindre formaliserad och mindre uppmärksammad. Holmblad Brunsson 
(2002) skriver att myndigheterna har varit mer angelägna att uppfylla revi-
sorernas krav på finansiell redovisning än att ge politikerna återkoppling på 
måluppfyllelse. Det förhållandet förklarar den tjänsteman som under flera år 
ansvarat för sammanställningen av årsredovisningarna på en av de i denna av-
handling studerade myndigheterna med att det är revisorerna som intresserar 
sig mer för pengarna än för måluppföljningen: 

Och skulle vi gå över en krona i vårt tilldelade ansvar så blir det en oren 
revisionsberättelse. Här är det då röda saker, [måluppfyllelse redovisas 
övergripande med trafikljus där rött innebär att målet inte är uppnått] det 
skrivs ingenting om. Det borde vara mer allvarligt att man inte uppnår målen 
än att man överskrider med en krona. Det är inga rimliga proportioner av vad 
som blir en anmärkning i en revisionsberättelse. (BVp3b/20) 

Detta förhållande kan tolkas som att det är budgetstyrning som tillämpas i 
praktiken trots att regelverket talar för målstyrning. Därmed skiljer sig det 
diskursiva från det handlingsorienterade vilket kan ses som ett exempel på 
lösa kopplingar i statens ekonomistyrning.  

Jämställdhet som politikområde 
1927 skrev dåvarande statsminister Per Albin Hansson en julhälsning i den 
socialdemokratiska kvinnorörelsens tidning: 

Vi ha hunnit så långt att vi kunna börja reda det stora folkhemmet. Det är 
fråga om att där skapa trevnad och trivsel, göra det gott och varmt, ljust och 
glatt och fritt. För en kvinna borde det inte finnas en mera lockande uppgift. 
Kanske behövdes det blott att hon får ögonen på den, att hon får väckelse, för 
att hon skall komma med hela sin iver och hänförelse. (Citat ur Hirdman, 
2001, s 131) 
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Från den uppmaningen till dagens övergripande mål för jämställdhets-
politiken har det hänt mycket på regeringsnivån, i alla fall i retoriken: 
”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” 
(Prop. 2005/06:155, s. 43). Maktfrågan har blivit central. I den svenska 
politiska diskursen brukar man tala om könsmaktsordningen, ett genussystem 
som utgår från en dikotomi mellan två kön som hålls isär och bildar hierarkier 
av kvinnors underordning och mäns överordning (Hirdman, 1988 och 1990). 

När jämställdhetspolitiken fick fart på 1960-talet var det främst kvinnornas 
situation som diskuterades. Men den senaste jämställdhetspropositionen 
(2005/06:155) och den offentliga utredning den bygger på (SOU 2005:66) 
talar både om kvinnor och om män. Det handlar inte längre om att bristande 
jämställdhet enbart är ett problem för kvinnor, att kvinnor är problemet och 
de som ska göra något för att nå förändring. Synsättet har utvecklats till att 
uppfatta hur män också är påverkade, att de har betydelse för jämställdhet och 
att de också har kapacitet att göra något för att jämställdhet ska uppnås. 
Föreningen Män för Jämställdhet (mfj.se) kan ses som ett tecken i tiden. 
Mycket i dagens synsätt har tagit steget från det genustänkande som såg 
kvinnor som tillägg till manlig norm till att även problematisera män och 
maskulinitet. Det kan jämföras med att gå ännu längre från könsblindheten, 
från det tredje till det fjärde steget i genusmedvetenhet (figur 1). 

Det är främst tre huvudargument som brukar användas för jämställdhets-
politik: rättvisa, intresse och nytta. Squires (2007) menar att rättviseargu-
menten ofta schabblas bort, trots att rättvisa är det bärande motivet för 
jämställdhet. Förklaringen till att rättviseargumentet hamnar i skymundan 
även i den offentliga sektorn kan delvis finnas i New Public Management-
rörelsen. I den privata näringslivssfären översätts nyttoargumenten ofta till 
lönsamhet: det går att tjäna pengar på att ha en jämställd organisation. Att den 
offentliga sektorn blir mer privatmarknadslik och näringslivsorienterad inne-
bär också att ekonomi överordnas sociala hänsyn. Det betyder att jämställd-
het, även inom offentlig sektor, behöver motiveras med argument som ligger i 
linje med den logik som råder för kostnadseffektivitet (Sharp, 2003; Hedlund, 
2008). 

Att jämställdhet ska råda är en föreställning som genomsyrar diskursen i 
det svenska offentliga rummet och idag kan jämställdhet betraktas som en 
institution i många demokratiska samhällen (Phillips, 2006). Utöver lagen 
mot könsdiskriminering i arbetslivet från 1980 har jämställdhet sedan 1995 
varit uttryckt som ett generellt krav för hela statsförvaltningen (SFS 
1995:1322, Verksförordning § 7 punkt 4) vilket var ett sätt att manifestera 
jämställdhetsintegrering som strategi. Riksrevisionsverket (2000) påpekar i en 
granskning av regeringens styrning av jämställdhetspolitiken att det inte bara 
handlar om statstjänstemännens förhållanden sinsemellan, utan även om hur 
de förhåller sig till medborgarna, dvs. att myndigheter behöver arbeta med 
jämställdhet både som en intern fråga om personalpolitik och ett externt 
orienterat jämställdhetsarbete. 
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Jämställdhet in i transportpolitiken 
Ett exempel på hur man kan få till stånd ett externt riktat jämställdhetsarbete 
är regeringens beslut att införa ett sjätte delmål i transportmyndigheternas 
regleringsbrev inför budgetår 2002:  

Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är 
utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. 
Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets 
tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas 
samma vikt.  

Återrapporteringskrav: En analys skall lämnas av kvinnors och mäns utnytt-
jande av transportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling 
och förvaltning med avseende på bl.a. resmönster, restider, transportslag och 
reskostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt ska-
dade, samt ökad rörlighet mellan olika lokala arbetsmarknadsregioner uppde-
lat på kvinnor och män. 

Inför budgetår 2003 kom ett tillägg till målformulering och återrapporterings-
krav: 

Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män 
inom transportområdet. 

Återrapporteringskrav: Andelen kvinnor och män som medverkar i beslutande 
arbetsgrupper eller andra samarbetsfora i myndighetens externa verksamhet 
skall redovisas.17 

Med dessa återrapporteringskrav inskrivna i regleringsbrev har regeringen 
valt att ta ett rejält steg vidare. Att gå från att ha jämställdhet som ett generellt 
krav i en verksförordning till att föra in det som ett specifikt delmål som 
kräver årlig återrapportering är något som måste tolkas som en fördjupad 
jämställdhetsintegrering. Men med tanke på att definitionen av jämställdhets-
integrering inom EU inte kan tolkas som något annat än att den bygger på 
transformeringsmodellen framskymtar problem för regeringsnivån. 

Gender mainstreaming is a gender equality strategy that aims to transform 
organizational processes and practices by eliminating gender biases in 
existing routines, involving the regular actors in this transformation process. 
(Council of Europe, 1998, ur Benschop & Verloo, 2007, s. 19, min kursive-
ring) 

                                                      
17 Texterna speglar regleringsbreven för åren 2002−2006. För ordagranna formuleringar 
avseende olika transportområden (väg, järnväg, flyg och sjöfart) och år hänvisas till respektive 
transportmyndighets regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets hemsida esv.se.  
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När regeringen ställer krav på att ageranden ska resultera i en viss sorts 
transformering av kärnverksamheten så krockar det med målstyrnings-
modellen som utgår från att utförarna själva ska bestämma hur de vill anpassa 
sina organisatoriska processer för att uppnå målet. Regeringen har varken 
enligt målstyrningsmodellen eller enligt förbudet mot ministerstyre någon 
möjlighet att diktera hur myndigheterna ska göra, bara att något ska göras. 

Att det sjätte transportpolitiska delmålet kom in i regleringsbreven utan 
någon specifik finansiering rimmar väl med rådande målstyrning. Men utifrån 
målstyrningsmodellen är det förvånande att departementet inte hade förberett 
dess uppföljning. Redan när ESV (2001) yttrade sig över Jämits slutbe-
tänkande (SOU 2001:44) förde de fram kritik mot att förslagen till mål 
saknade precision med hänvisning till att de inte var formulerade i enlighet 
med SMART-kriterierna så att de var Specifika, Mätbara, Accepterade, Rea-
listiska och Tidsatta. Näringsdepartementet har inte svarat upp mot den 
kritiken och önskemålet om koppling till SMART-kriterierna kvarstår även 
sex år senare när Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA, 2007) gör 
en uppföljning av de transportpolitiska målen.  

Tjänstemännen på näringsdepartementet säger att de hade svårt att formu-
lera regleringsbreven:  

Alltså det är väl det här att det är svårt med definitionen [av ett jämställt 
transportsystem]. Svårt med att sätta etappmål18, svårt med, ja indikatorer och 
nyckeltal. Vad menar vi egentligen och vad är det som är angreppspunkterna? 
Att komma fram till det har vi väl inte riktigt gjort än.  

Och sedan det här att utbildningsnivån, insiktsnivån om vad det handlar om. 
Vad vi ska tänka på, både här och på myndigheterna. Det håller långsamt på 
att växa, men det tar ju tid. (ND1, 2b) 

Svårigheterna med att följa upp jämställdhetsmålet förklaras från närings-
departementets sida med att jämställdhet kan ses som något som ska bidra 
med något till transportsystemet, inte endast säkra frånvaron av könsdiskri-
minering19:  

Miljömålet är på sätt och vis ett av de enklaste målen som finns. För det är så 
lätt att mäta. Vad är det för kvalitet på luften? Hur många är bullerstörda? Hur 
många vattentäkter är förorenade? Det är lätt att följa upp. Så det går inte att 
jämföra. Det är så med restriktioner. Det är samma med trafiksäkerhet. Räkna 
olyckor och antalet döda och så där. Det är svårare med positiva grejer, 
förbättrad tillgänglighet, förbättrad jämställdhet. (ND3) 

                                                      
18 Etappmål introducerades i transportpolitiken 1998. De ska precisera delmålen och gälla på 
kortare sikt (Prop. 1997/98:56). Etappmål ska utformas för samtliga sex transportpolitiska 
delmål och i möjligaste mån vara kvantifierbara och tidsatta (Prop. 2001/02:20, s. 26). 
19 Diskussionen kan jämföras med den generella diskussion som Lundström (1996) för om 
skillnaden mellan att hindra könsdiskriminering och att låta jämställdhet bidra med något. 
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Trots att jämställdhet är så allmänt accepterad som ideologi och att jämställd-
hetsintegrering uppfattas som en så väl etablerad strategi framstår departe-
mentets styrning som relativt osäker: 

Jag tror inte bara de [myndigheterna] utan även vi och många står frågande. 
Man har försökt mäta och tänka och titta, men vad är jämställdhet i 
transportpolitiken? Och nu börjar man väl landa efter några år. Eller landa, 
man börjar väl få lite grepp på frågeställningen över huvud taget. (ND4b) 

Kan ni berätta något om vad är det för frågor, eller vad kommer ni att titta 
specifikt på när det gäller uppföljningen? 

ND1: Ja, alltså jag vet inte. Vi har inte tänkt igenom det ännu. Vi har inte 
kommit så långt i processen så vi kan börja förbereda nästa, eller vårens mål- 
och resultatdialoger. 

Förra året då? Hur ställdes frågorna då? 

ND2a: ... jag hörde efteråt i alla fall att det var en liten fråga. Jag antar det i 
alla fall. Det är många frågor och det här är ett nytt mål. Jag tror det är en mer 
allmän diskussion. (ND1, 2a) 

Intervjusvaren talar för att det som ser ut att vara institutionaliserat på 
makronivån inte har nått den djupa förankring hos medarbetarna på 
näringsdepartementet som Dambrin m.fl. (2007) åsyftar för att uppfatta 
institutionaliseringsprocessen som komplett. Man är redo på ett diskursivt 
plan, men har inte utvecklat praktiken.  

Jämställdhetsmålet ses i alla fall inte som något konflikterande mål från 
departementets sida: 

Jämställdhetsmålet tycker inte jag är något konfliktskapande mål. Det kan 
inte, tycker jag, ställas emot något annat mål. Så att om vi ska ha ett jämställt 
transportsystem så minskar säkerheten, om vi ska ha ett jämställt 
transportsystem så, så blir det svårare med den regionala utjämningen. Så är 
det ju inte. Men däremot kan det bli annorlunda. (ND1) 

Att slippa konflikterande målsättningar verkar vara något positivt. Men 
Elgström (2000) har visat att det inte spelar någon roll om jämställdhetsmål 
står i konflikt med mål för kärnverksamheten eller ej. Problem uppstår ändå. 
Departementets förväntan på att det ska bli annorlunda innebär hinder för 
måluppfyllelse. Något som är annorlunda betyder att det inte ingår i det 
normala vilket medför att svårforcerade normförhandlingar måste utkämpas 
(Elgström, 2000). 
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Fördjupad jämställdhetsintegrering från regeringsnivån 
Jämställdhetsmålet har stått fast över flera år och i maj 2006 antogs två 
propositioner i riksdagen som innebar ytterligare fasta steg i transportpolitik-
ens jämställdhetsintegrering: Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya 
mål i jämställdhetspolitiken (Prop. 2005/06:155) och Moderna transporter 
(Prop. 2005/06:160). Till det sjätte delmålet om ett jämställt transportsystem 
lades då två etappmål:  

Övriga transportpolitiska etappmål bör följas upp ur ett jämställdhetsper-
spektiv. 

I trafikverkens ledningsgrupper bör inget kön ha en representation som under-
stiger 40 procent senast 2010. (Prop. 2005/06:160, s. 40) 

Regeringen motiverar det första etappmålet med att utvecklingsarbetet 
avseende transportsystemets tillgänglighet, höga kvalitet, säkra trafik, goda 
miljö och möjlighet till regional utveckling underlättas av en integrering av 
jämställdhetsmålet i de övriga delmålen (Prop. 2005/06:160, s. 41). Den 
svenska regeringen följer således samma tänkande som kollektivet av 
världens ledare gjorde när milleniemålen fastställdes och jämställdhet fick bli 
hävstången för de övriga målen. 

Det andra etappmålet svarar på SIKA:s kritik om bristande koppling till 
SMART-kriterierna genom att peka ut kravet på jämn könsfördelning enligt 
40/60-principen20. Regeringen yrkar på att kvantitativa mått ska användas för 
att säkerställa att båda könen är väl representerade men reserverar sig sam-
tidigt för dess konsekvenser: ”Det kan emellertid ta lång tid innan en jämn 
könsfördelning ger ökad jämställdhet och det finns heller inte någon garanti 
för att det sker” (Prop. 2005/06:160, s. 123). Samtidigt är det ett fast krav: 
”Regeringen kommer noga följa trafikverkens arbete med att åstadkomma en 
jämn könsrepresentation inom transportområdet. Regeringen kommer också 
att återkomma med råd om hur man på bästa sätt kan åstadkomma en jämn 
könsrepresentation inom olika områden” (Prop. 2005/06:160, s. 123). Citaten 
visar att regeringen är envis och att den inte heller drar sig för att frångå mål-
styrningsmodellen genom att lägga sig i hur myndigheterna ska gå till väga. 

I 2007 års regleringsbrev har de två etappmålen lagts till det sjätte 
delmålet. De fem första transportpolitiska delmålen ska nu följas upp ur ett 
jämställdhetsperspektiv och de nya återrapporteringskraven är följande: 

[Banverket/Vägverket] skall redovisa och analysera eventuella skillnader 
mellan kvinnors och mäns möjligheter att planera och utnyttja [järnvägs-/väg-] 
transportsystemet. 

                                                      
20 Principen utgör den allmänt vedertagna definitionen för jämn könsfördelning, att inget kön 
ska ha lägre representation än 40 procent, vilket innebär att inget kön heller ska ha högre 
representation än 60 procent.  
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Redovisning av hur arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i 
[Banverkets/Vägverkets] verksamhet har bedrivits. Redovisning av uppfölj-
ning av övriga transportpolitiska etappmål ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Individbaserad statistik skall presenteras och analyseras utifrån kön, om det 
inte finns särskilda skäl mot detta. 

Den delen av målet som talar om jämn fördelning av makt och inflytande har 
i Banverkets fall fått förändrad formulering från att ”målet är” till ”skall 
eftersträva”: ”Banverket skall eftersträva en jämn fördelning av makt och 
inflytande mellan kvinnor och män.” Formuleringen om jämn fördelning av 
makt och inflytande är borta från Vägverkets regleringsbrev, men för båda 
myndigheterna gäller en tydlig tidslimit att år 2010 ha jämn könsfördelning: 

I [Banverkets/Vägverkets] ledningsgrupper skall inget kön ha en representa-
tion som understiger 40 procent senast 2010. [Banverket/Vägverket] skall i 
årsredovisningen redovisa arbetet med att uppnå en jämn könsfördelning 
internt samt redovisa könsfördelningen i egna ledningsgrupper. 

Att ge transportmyndigheterna i uppdrag att skapa jämställdhet som ett 
resultat av sin verksamhet var en tydlig jämställdhetsintegrerande åtgärd på 
politisk nivå. Att nu gå vidare från att låta det sjätte delmålet leva sitt eget liv 
som ett av sex delmål, med den risk för särkoppling som det innebär, till att 
jämställdhet ska genomsyra de övriga fem delmålen är att bli ännu tydligare i 
kravet på jämställdhetsintegrering enligt det som Squires (2005) menar med 
transformeringsmodellen. 

Banverket och Vägverket  
Vägar som transportsystem har en mycket lång historia, men det var år 1841 
som ämbetsverket Kongliga styrelsen för allmänna wäg- och watten-
byggnader etablerades vilket sedan 1983 benämns Vägverket. Järnvägen 
firade nyligen 150-årsjubileum eftersom den första tågresan, som gick mellan 
Nora och Örebro, skedde 1856. År 1862 gick det att ta tåget mellan Göteborg 
och Stockholm. Den resan, som idag tar tre timmar, tog då 14 timmar. År 
1939 förstatligades järnvägen och 50 år senare, 1988, etablerades Banverket 
genom en delning av Statens Järnvägar, SJ. Banverket fick ansvaret för 
infrastrukturen i form av banan och SJ blev ett affärsdrivande verk som skötte 
tågtrafiken. Idag är SJ ett statligt ägt bolag som konkurrerar med flera olika 
tågoperatörer som alla är kunder hos Banverket. 

Av förordningen med instruktion för Banverket (SFS 1998:1392) och för 
Vägverket (SFS 1997:652) framgår det att myndigheterna har ett samlat 
ansvar för hela järnvägstransportsystemet respektive hela vägtransport-
systemet. Detta så kallade sektorsansvar innebär att Banverket och Vägverket 
ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås, både genom de egna 
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verksamheterna och genom att påverka övriga aktörer i transportsektorn, 
exempelvis länsstyrelser, landsting, kommuner och näringslivet med tåg-, 
tunnelbane- och spårvagnsoperatörer samt transportföretag av olika slag. 
Banverket och Vägverket ska varje år, liksom alla olika aktörer oavsett om de 
hör till offentlig eller privat sektor, presentera sina uppnådda resultat i 
årsredovisningar. Därutöver har Banverket och Vägverket uppdraget att 
redovisa hela transportsektorns utveckling i årliga sektorsrapporter. Sedan 
2002 ingår det att även där analysera eventuella skillnader mellan kvinnors 
och mäns möjligheter att utnyttja transportsystemet. 

Både Banverket och Vägverket har anammat kundorientering som koncept 
och arbetar med att få in ett processfokuserat arbetssätt. Myndigheternas 
visioner speglar den nya kundorienteringen: ”Järnvägen är en självklar del i 
person- och godstransporterna” respektive ”Vi gör den goda resan möjlig”. 
Kunder kategoriseras i olika grupper av medborgare och näringslivsaktörer. 
De två myndigheterna struktureras däremot på olika sätt.  

Vägverket arbetar enligt en beställar-utförarmodell som präglar hela 
verksamheten. I Borlänge finns beställarorganisationen som tillsammans med 
generaldirektören och hans stab utgör huvudkontoret (HK). Dessutom finns 
särskilda utförarenheter i Borlänge vilka är organisatoriskt separerade från 
HK. Vägverket är indelat i förvaltande enheter21, affärsdrivande enheter22 och 
resultatenheter23. Vägverkets regioner har relativt stor frihet att organisera sig 
efter det som lokalt anses vara mest lämpligt. Vägverket har på senare tid 
präglats av ständiga omorganisationer i syfte att stötta kundorienteringen. 
Efter olika försök har man dock övergivit idén om en helt processbaserad 
organisation och istället återgått till en linjeorganisation som arbetar 
processorienterat med Stödja resor och transporter som enda huvudprocess 
för vilken generaldirektören (GD) är huvudprocessägare. 

Hos Banverket fanns också en beställar-utföraridé, men linjeorganisa-
tionen var överordnad vilket innebar att det inte fanns något mellanled i form 
av beställarenheter. Banverket är också indelat i förvaltande och affärs-
drivande enheter och genomgår vid tiden för slutet av denna studie en större 
omorganisation som bland annat syftar till att få en bättre ekonomisk kontroll 
på investeringsobjekten. Hela Banverket blir mer centralstyrt genom en ny 

                                                      
21 Sverige är indelat i sju Vägverksregioner som planerar, utvecklar och förvaltar 
vägtransportsystemet: Regionerna Norr, Mitt, Stockholm, Mälardalen, Sydöst, Väst och Skåne. 
22 Affärsenheterna är Färjerederiet, som driver alla vägfärjor, Vägverket Konsult och 
Vägverket Produktion som är konkurrensutsatta entreprenörer av väg- och brobyggnationer. 
Dessutom förvaltar Vägverket det statliga bolaget SweRoad som bedriver internationell 
konsultverksamhet.  
23 Resultatenheterna är Förarenheten som ansvarar för förarprov och tillsynen över 
trafikskolorna, Trafikregistret, som har hand om all registrering av fordon och körkort samt 
Vägsektorns utbildningscentrum, VUC, som är utbildningsanordnare inom hela vägsektorn och 
inte minst för Vägverkets personal.  
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förvaltningsorganisation vilket innebär att regionerna i princip upphör att 
existera och därmed ges kontoren ute i landet minskade frihetsgrader24. 

En resa över tiden i Banverkets och Vägverkets 
målstyrning 

En blick på översiktskartan 
Formellt sett finns en tät koppling mellan den politiska nivån och 
myndighetsnivån genom tre typer av centrala styrdokument: förordningar 
med instruktioner, nationella långsiktsplaner för transportsystemen som 
Banverket och Vägverket tar fram för regeringens godkännande25 och de 
årliga regleringsbrev som regeringen utfärdar. Regleringsbreven landar inom 
båda myndigheterna på huvudkontorsnivå i Borlänge för att sedan översättas 
till så kallade GD-överenskommelser med varje enhet. För att utforma GD-
överenskommelserna finns även myndighetsinterna långsiktiga strategiska 
planer vilka bygger på de nationella långsiktsplanerna. Ursprungligen var det 
Banverkets respektive Vägverkets huvudkontor som arbetade fram strategiska 
planer för hela myndigheterna, men under studiens gång började man bryta 
ner arbetet så att strategisk planering även skedde på regional nivå (exempel-
vis Vägverket 2005:106). Utöver strategiska planer utarbetas årligen verk-
samhetsplaner vilka rullas över tre år.  

Banverket och Vägverket får årliga anslag där den absolut största posten är 
väg- respektive banhållning, men det kommer även öronmärkta pengar för 
myndighetsutövning, sektorsuppgifter och vissa bidrag. Under den studerade 
perioden har omfattningen på anslagen gått från sju till 13 miljarder avseende 
järnvägar och från 14 till 23 miljarder kronor för vägar, vilket framgår i 
diagram 2:  

 

                                                      
24 Förvaltande enheter var under tiden för studien huvudkontoret, Banverket Trafik och de fem 
banregionerna Norra, Mellersta, Östra, Västra och Södra. Inom Banverket kallades de affärs-
drivande enheterna för producerande enheter eller resultatenheter. De omfattade Banverket 
Produktion, Projektering, Industridivisionen, Telenät, Banskolan, Materialservice och IT. Efter 
omorganisationen som skedde under perioden 2006/2007 har de fem banregionerna lyfts bort 
och verksamheten har omorganiserats så att hela landets förvaltande delar istället är struktu-
rerat i enheterna Leveransdivisionen, Investeringsdivisionen, Expertstöd och Verksamhetsstöd. 
25 Banverket hade Framtidsplan för järnvägen 2004−2015 att förhålla sig till innan den 
reviderades under 2007 och en ny planperiod startar 2010 med siktet inställt på vad som ska 
ske fram till år 2019. På motsvarande sätt gäller Den goda resan – Nationell plan för vägtrans-
portsystemet 2004−2015 för Vägverket (2004:93).   
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Diagram 2: Anslagsfinansiering, miljarder kronor till Banverket och Vägverket år 
2002−2007 (Källa: Regleringsbrev i statsliggaren hos esv.se) 

Det finns en skarp uppdelning mellan investeringsmedel och driftmedel inom 
anslagen som departementet håller hårt på. Myndigheterna efterfrågar en enda 
pott pengar för att få göra egna prioriteringar fullt ut, men departementet 
anser sig behöva kunna ange vad som är anslaget till drift och underhåll 
respektive investeringar för att hålla riksdagen informerad om planerade 
åtgärder i transportsystemen. Intervjuerna visar att politikerna har efterfrågat 
redovisning som specificerar hur stora kostnaderna är för varje transport-
politiskt delmål, men myndigheterna saknar fördelningsnycklar som klarar en 
sådan uppföljning. Tjänstemännen på departementet har då valt att låta åter-
rapporteringen kvarstå med kostnadsutfall i förhållande till ramanslagen och 
separat beskrivning av måluppfyllelse. Mot denna bakgrund har det för denna 
studie varit mer relevant att följa återrapporteringen av måluppfyllelse än av 
pengaflöden. 

Vi har sett att Banverket och Vägverket hanterar omfattande mängder 
skattemedel. Antalet anställda är betydande, nästan 14 000 personer. Men de 
som är engagerade på mikronivå är många fler då mycket av verksamheten 
sker med hjälp av underleverantörer, entreprenörer och konsulter. På närings-
departementet, som här representerar makronivån, är arbetet uppdelat i två 
mindre grupper för politikområdena infrastruktur och transporter:  

En grupp om tolv personer tar hand om infrastruktur, varav en person ansvarar 
för budgeten för vägar och järnvägar medan en person ansvarar för 
verksamhetsstyrning av Banverket och en annan av Vägverket. Inom en annan 
grupp sköts transportpolitiken. Där finns styrningen av de andra 
transportmyndigheterna Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen. (ND 3, 4) 
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Transportpolitiken handlar i stort om var vägar, järnvägar, flygplatser och 
hamnar ska ligga, medan infrastruktur omfattar konstruktion och ekonomi. 
Jämför vi de resurser som finns inom departementet med dem som Banverket 
och Vägverket besitter bekräftar det bilden av att Sveriges statsförvaltning 
lägger ett tungt ansvar på myndigheterna.  

Vägverket ligger steget före Banverket när det gäller utvecklingen av 
interna styrverktyg. Den balanserade styrkortsmodellen (Kaplan & Norton, 
1996) har i anpassad form använts inom Vägverket sedan år 2000 och 
Banverket införde en egen form av styrkort fem år senare. Myndigheterna 
hävdar att styrkortsmodellen infördes för att stödja en övergång från detalj-
styrning och anslagstänkande till att konkretisera visioner och strategier för 
att få till stånd en tydligare målstyrning på myndighetsnivå. Införandet har 
inneburit en reformering av myndigheternas årliga verksamhetsplanering 
eftersom styrkorten numera utgör en väsentlig del av GD-överenskommel-
serna. Uppföljningen av styrkortsmål, särskilda uppdrag och budget sker 
regelbundet under året med både skriftlig och ibland muntlig återrapportering 
(i dialogform) av det som behandlas i GD-överenskommelserna.  

Historiskt sett så har den strategiska planeringsprocessen varit en 
angelägenhet som låg närmare den politiska nivån än myndighetsnivån. 
Politiska propositioner och nationella planer har varit utgångspunkt för 
myndigheternas kortsiktiga verksamhetsplanering. Men under den studerade 
perioden har en myndighetsintern strategisk planeringen utvecklats då 
behovet av egna uttalade strategier blev tydligt inför implementeringen av 
styrkortsmodellen.  

Utvecklingen av det sjätte transportpolitiska delmålet om ett jämställt 
transportsystem kommer här att belysas först genom en beskrivning av hur 
det har behandlats på mikronivå i den myndighetsinterna strategiska pla-
neringen. En referens till makronivåns propositioner och långsiktiga infra-
strukturpolitiska planer görs också för att synliggöra hur översättning sker 
mellan makro- och mikronivån. På så sätt lyfts myndighetens syn på 
jämställdhetsintegrering fram i förhållande till hur jämställdhetsmålet formu-
leras på regeringsnivån. Berättelsen startar med strategier för vägtransport-
systemet. Banverket har också börjat göra interna strategiska planer för järn-
vägen, men diskussionen om jämställdhetsmålet är knapphändig i jämförelse 
med den som skett inom Vägverket. Det är inom Vägverket som den mest 
ambitiösa strategiska planeringen har utvecklats när det gäller jämställdhets-
integrering. Därför börjar berättelsen med Vägverkets styrning: långsiktiga 
strategier, kortsiktig verksamhetsplanering och till sist uppföljningen. 
Därefter följer även en resumé av Banverkets styrning enligt motsvarande 
modell. 
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Strategisk planering för vägtransportsystemet 
Strategisk planering för vägsektorn har sedan tidigare skett genom att 
Vägverket tog fram förslag till en nationell plan för vägtransportsystemet som 
sedan fastställdes av regeringen26. Den nationella planen utgör numera, 
tillsammans med lokalt beslutade länsplaner, underlag för den strategiska 
planering som sker myndighetsinternt, inom Vägverket. Syftet med 
Vägverkets interna strategiska planering är att den ska vara en samlad 
utgångspunkt för den årliga verksamhetsplaneringen, och därigenom under-
lätta ledningens styrning av verksamheten. Den strategiska planen ”ska stärka 
kopplingen mellan å ena sidan de transportpolitiska målen, visionen och 
verksamhetsidén och, å den andra, verksamhetsplaneringen” (Strategisk plan 
för Vägverket 2003−2012, s. 1). Under den studerade perioden har Vägverket 
tagit fram fyra strategiska planer. De avser perioderna 2003−2012, 
2004−2013, 2005−2014 samt 2008−2017. Inledningsvis följer här en beskriv-
ning av hur Vägverkets vision och verksamhetsidé speglas i dessa planer. 
Därefter inriktas berättelsen specifikt på jämställdhetsmålet. 

Vision och verksamhetsidé 
Under år 2000 tog Vägverket fram en vision för vägtransportsystemet: ”Alla 
kan välja säkra resor och transporter i ett uthålligt och effektivt vägtransport-
system som tillgodoser växande behov av rörlighet” (Vägverket årsredovis-
ning 2000, s 3). Den verksamhetsidé som samtidigt utarbetades var relativt 
omfattande:  

Med människans behov i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, 
säkra och miljöanpassade transporter och möten i samhället. Utgångspunkten 
är samspelet mellan människan, vägen och fordonet. I aktivt samspel förnyar 
och förvaltar vi vägtransportsystemet och tar tillvara samhällets samlade 
kompetens och kreativitet. (Vägverket årsredovisning 2000, s. 3) 

Utöver ovan citerade vision och verksamhetsidé skrevs även sexton 
värderingar in i den första strategiska planen, den som gällde från 2003 till 
2012 (Strategisk plan för Vägverket 2003−2012, s. 3). Samtliga värderingar 
hämtades utifrån, från andra håll än den egna organisationen. Från stats-
förvaltningen hämtades de tre grundläggande värdena ”demokrati, rättsäker-
het och effektivitet”. Till dessa lades Institutet för kvalitetsutvecklings 
(SIQ:s) 13 grundläggande värderingar: ”kundorientering, engagerat ledar-
skap, allas delaktighet, kompetensutveckling, långsiktighet, samhällsansvar, 
processorientering, förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar, lära av 
andra, snabbare reaktioner, faktabaserade beslut och samverkan.” (Strategisk 
plan för Vägverket 2003−2012, s. 1). 

                                                      
26 Aktuella för den studerade perioden: Nationell plan för vägtransportsystemet 1998−2007 
samt Den goda resan − Nationell plan för vägtransportsystemet 2004−2015. 
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I nästa plan var både visionen och verksamhetsidén ändrade. Vägverket hade 
då påbörjat sitt förändringsarbete med att gå ”från vägbyggare till samhälls-
byggare” (Vägverket 2002:91) och med det var den nya visionen formulerad: 
”Vi gör den goda resan möjlig” (Vägverkets årsredovisning 2002, s. 4; 
Strategisk plan för Vägverket 2004−2013, s. 2). Den nya verksamhetsidén är 
också nedbantad till färre ord: ”Med människan i centrum skapar Vägverket 
möjligheter till säkra och miljöanpassade transporter för medborgare och 
näringsliv” (s. 2). Verksamhetsidén beskriver vad som ska göras och för vem 
arbetet utförs. ”Med människan i centrum...” indikerar även på vilket sätt 
arbetet ska utföras. Statsförvaltningens grundläggande värden kvarstår medan 
tre kännetecken för Vägverket är en nyhet i denna plan: ”För att göra den 
goda resan möjlig behöver Vägverket vara trovärdigt, öppet och en kreativ 
samhällsbyggare.” (s. 3). SIQ:s 13 värderingar nämns nu som preciseringar 
till dessa tre kännetecken samt till de grundläggande värdena. 

I den strategiska planen för perioden 2005−2014 har verksamhetsidén fått 
ett tillägg av begreppet effektivitet så att lydelsen är: ”Med människan i 
centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och miljöan-
passade transporter för medborgare och näringsliv” (Strategisk plan för 
Vägverket 2005−2014, s. 6). Nu har man valt att särskilt lyfta fram fem av 
SIQ:s 13 grundläggande värderingar: kundorientering, engagerat ledarskap, 
allas delaktighet, processorientering samt ständiga förbättringar för att 
precisera de värden och kännetecken som kvarstår sedan tidigare. I anslutning 
till ”Vägverkets viktigaste frågor” presenteras tre ledord som används i det 
förändringsarbete som har startats inom Vägverket: ”helhetssyn, kundorien-
tering och effektivitet” (s. 3). 

I den strategiska planen för 2008−2017 ses resultat av det förändrings-
arbete som genomförs inom Vägverket för att få in ett processorienterat 
arbetssätt. För detta arbete kommunicerar GD alltjämt de tre ledorden: ”kund-
orientering, helhetssyn och effektivitet” (Vägverket, Strategisk plan 2008− 
2017, s. 10). Vissa begrepp känns igen från tidigare planers värderingar. Då 
var ”kundorientering” den första av SIQ:s 13 värderingar och ”effektivitet” 
angavs som ett av statsförvaltningens tre grundläggande värden. Dessa två 
externt hämtade begrepp är parade med det eget myntade  begreppet 
”helhetssyn”. De tre ledorden skrivs fram som om de var utarbetade inifrån 
Vägverket vilket kan tolkas som ett trendbrott från framställningen i tidigare 
strategiska planer där alla värderingar öppet hämtades från de externa 
auktoriteterna statsförvaltningen och SIQ. De tre kännetecknen för 
Vägverkets medarbetare kvarstår i denna strategiska plan: ”öppna, trovärdiga, 
kreativa samhällsbyggare”, liksom visionen ”Vi gör den goda resan möjlig” 
och verksamhetsidén ”Med människan i centrum skapar Vägverket möjlig-
heter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter för medborgare och 
näringsliv” (Vägverket, Strategisk plan 2008−2017, s. 10). 

Att Vägverket är till för kunderna och att verksamheten därför ska präglas 
av kundorientering och dialog var något som fastställdes redan i den första 
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strategiska planen (Strategisk plan för Vägverket 2003−2012, s. 3). Kund-
orienteringstanken får ett starkt genomslag i den strategiska planeringen men 
resultat från denna forskningsstudie visar att ”människan” framför allt 
behandlas i kollektiv mening, indefinierad i kundgrupper vilka saknar köns-
perspektiv. Huvudgrupperingen är medborgare och näringsliv som utgår från 
ett livscykelperspektiv när det gäller medborgare (Vägverket 2005:88) och 
aktörer i olika branscher när det gäller näringslivet (Vägverket 2005:89). 
Kvinnor och män saknas, människan är könlös i dessa grupperingar varför 
kundgruppsindelningen måste betraktas som könsblind. 

Genomgående framställs de av regering och riksdag fastställda transport-
politiska målen som centrala för Vägverkets verksamhet. I den första strate-
giska planen (2003−2012) angavs de politiska målen på inledningens första 
rad under rubriken ”Vägverket arbetar på statens uppdrag i medborgarnas 
tjänst”. I nästa plan (2004−2013) lyfter Vägverket upp medborgarna före det 
statliga uppdraget genom att låta visionen – den goda resan – komma före de 
transportpolitiska målen. Den första rubriken i inledningen är där ”I med-
borgarnas tjänst” följd av nästa rubrik ”På statens uppdrag”. Strukturen ligger 
kvar i den tredje strategiska planen (2005−2014) där visionen följs av 
Vägverkets viktigaste frågor innan det statliga uppdraget med de transport-
politiska målen specificeras. I den senaste planen (2008−2017) ligger vision, 
verksamhetsidé, kännetecken och ledord före ett avsnitt med fyra förut-
sättningar för hela planen. De transportpolitiska målen anges först bland 
dessa förutsättningar och sedan följer ytterligare tre: prioriterade förbättrings-
områden för kunderna, sektorsansvaret och en omvärldsanalys. 

Beskrivningen ovan visar hur Vägverket på ett diskursivt sätt försöker 
omorientera sin verksamhet genom att rikta siktet mot kundernas behov och 
låta det statliga uppdraget skjuta på. För denna avhandling är det av betydelse 
att kunna förstå hur kundbegreppet tolkas och används inom myndigheten ur 
ett genusperspektiv varför en sådan diskussion återkommer längre fram. 

I nedanstående genomgång av Vägverkets strategiska planer refereras allt 
det som skrivs om jämställdhet. Det kommer att framgå att det finns en hel 
del indikatorer vilka är konstruerade som en uppdelning mellan kvinnor och 
män. Men det är en sak att de finns angivna i planen. En annan sak är hur de 
används. En informant skickade följande kommentar i ett e-postbrev efter att 
han hade läst ett utkast till den avslutande forskningsrapporten (Wittbom, 
2006a): 

Viktigt: Om indikatorer i strategisk plan − flera av de indikatorer är endast 
indikatorer som skulle kunna mätas. Vi följer inte upp alla som anges i 
dokumentet. Det kan få till följd att planen kanske visar att vi är bättre på 
könsuppdelad uppföljning än vad vi i praktiken är!! (VV2006-12-18)  
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Trots att det finns relativt många indikatorer som speglar förhållanden 
rörande kvinnor respektive män får de flesta av dem inte någon kontinuerlig 
uppföljning.  

Strategisk plan för Vägverket 2003−2012 
Den strategiska planen för perioden 2003−2012 är strukturerad enligt 
Vägverkets balanserade styrkort och målen fastställs per fokusområde: 
uppdragsgivar-, kund-, medarbetar- & internt-, finansiellt- och utvecklings-
fokus. Könsuppdelning finns med i flera av de indikatorer som är tänkta att 
användas för uppföljning av de långsiktiga målen. 

Inom uppdragsgivarfokus utgår Vägverket från det övergripande 
transportpolitiska målet och de sex transportpolitiska delmålen vilka formu-
lerats av regeringen. Transportpolitikens huvudmål är därför kopierat till att 
forma Vägverkets övergripande strategiska mål inom uppdragsgivarfokus: 
”Vägverket ska arbeta för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar vägtransportförsörjning.” (Strategisk plan för Vägverket 2003−2012, 
s. 6) 

I den strategiska planen stöds huvudmålet av elva delmål vilka följs upp 
med indikatorer. Sex av delmålen har indikatorer som fördelar olika fenomen 
på kvinnor och män:  

Delmål: Tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan glesbygd och 
centralorter samt mellan regioner och omvärlden bör successivt förbättras. 
Indikatorer: Tillgänglighet till arbete i form av genomsnittlig restid med bil 
fördelat på män och kvinnor. 

Delmål: Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätortsområden 
bör öka.  
Indikatorer: Andel kollektivtrafik av det totala persontransportarbetet på väg 
fördelat på män och kvinnor. 

Delmål: Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för 
funktionshindrade.  
Indikatorer: Andel funktionshindrade som kan nyttja kollektivtrafiken på väg 
fördelat på män och kvinnor. 

Delmål: Andel gående och resande med cykel och buss ska sammantaget 
fortlöpande öka, särskilt i tätorter.  
Indikatorer: Andel resor med cykel av totala antalet resor i 
vägtransportsystemet, fördelat på män och kvinnor. 

Delmål: Kvaliteten i det svenska transportsystemet bör, mätt i termer av 
förutsägbarhet, säkerhet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet och 
tillgång till information successivt förbättras.  
Indikatorer: Andel yrkestrafikanter respektive privatbilister som är nöjda med 
vinterväghållningen fördelat på män och kvinnor. 
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Delmål: Antalet dödade och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor inom 
alla transportslag bör, i enlighet med nollvisionen, fortlöpande minska. 
Särskilt bör åtgärder som syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet 
prioriteras.  
Indikatorer: Utveckling totalt av antalet döda och svårt skadade fördelat på 
män, kvinnor och barn. (Strategisk plan för Vägverket 2003−2012, s. 6−7, 
mina kursiveringar) 

Av planen framgår att de strategier som gäller för förvaltningen och 
utvecklingen av vägtransportsystemet ska bygga på resultaten av en 
tillstånds- och bristanalys i förhållande till de transportpolitiska delmålen. 
Åtgärderna ska sedan väljas med hjälp av en s.k. fyrstegsprincip27 som går ut 
på att nyinvesteringar ska vara en sista utväg. Om det räcker med åtgärder 
som påverkar transportbehov eller val av transportsätt ska de användas först, 
därefter vidtas åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät. 
Som ett tredje steg görs vägförbättringsåtgärder innan nyinvesteringar och 
större ombyggnadsåtgärder vidtas.   

I kundfokus är det strategiska målet: ”Vägverket ska tillhandahålla kunder-
na efterfrågade produkter och tjänster med hög kvalitet och god service och 
därmed leda till nöjda kunder.”, följt av fyra delmål:  

Vägverkets verksamhet ska vara öppen och tillgänglig. 

Vägverket ska ha en effektiv kommunikation med kunderna. 

Vägverkets service till allmänheten ska uppfylla höga krav på effektivitet och 
rättsäkerhet. 

Vägverket ska ha nöjda kunder vad gäller vägunderhåll och tillgänglighet. 
(Strategisk plan för Vägverket 2003−2012, s. 9) 

De fyra delmålen i kundfokus följs upp med Nöjd-Kund-Index där helhets-
betyg, vägunderhåll och tillgänglighet fördelat på män och kvinnor utgör 
indikatorer. Strategierna för att nå målen beskrivs som att ge kunderna 
möjlighet till delaktighet i verksamheten och att deras synpunkter ska 
tillvaratas. I den strategiska planen framgår att Vägverket vill skapa förtro-
ende hos kunderna genom att uppvisa lyhördhet och tillmötesgående, i 
kombination med en tydlighet om vilka förpliktelser verket har gentemot 
kunderna. Vägverket utformar s.k. serviceåtaganden i detta syfte (s. 9). 

I medarbetar- & internt fokus är det strategiska målet: ”Vägverket ska ha 
en förändringsinriktad organisation och ett effektivt arbetssätt.” (s. 10). Tre 

                                                      
27 Kravet på fyrstegsprincipen i den fysiska planeringsprocessen kom i regeringens proposition 
2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar. I den nya transport-
politiska propositionen 2005/06:160 Moderna transporter förväntar sig regeringen att Väg-
verket och Banverket ska utveckla formerna för fyrstegsprincipens tillämpning. 
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av de fyra delmålen ska följas upp med indikatorer som är fördelade på män 
och kvinnor: 

Vägverket ska vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande likväl som för nya 
medarbetare med god arbetsmiljö och med karriär- och utvecklings-
möjligheter. 
 
Indikatorer: Nöjd-Medarbetar-Index, helhetsbetyg fördelat på män och  
                    kvinnor 
                    Nöjd-Medarbetar-Index, stress fördelat på män och kvinnor 
                    Lönenivå för ett urval befattningar fördelat på män och kvinnor 
                    Personalomsättning, % fördelat på män och kvinnor 

Vägverkets verksamhet ska präglas av jämställdhet och mångfald. 
 
Indikatorer: Fördelning kvinnor/män i interna samrådsorgan 
                    Andel kvinnliga chefer, % 

Vägverket ska ha motiverade, framåtblickande och innovativa medarbetare.  
 
Indikatorer: Intern rörlighet fördelat på män och kvinnor (Strategisk plan för 
Vägverket 2003−2012, s. 10, mina kursiveringar) 

Styrkortsmodellen förväntas ge styrningen av Vägverket en mer strategisk 
inriktning och ska dessutom innebära en förstärkning för uppföljning och 
utvärdering av verksamheten som ska bidra till en helhetssyn. Här talas också 
om att utveckla ett mer processorienterat och innovativt arbetssätt som ska 
stödjas av effektiv intern kommunikation. Ledarskapet lyfts fram som en 
väsentlig faktor för en tydlig resultatorientering och Vägverket menar att det 
är ledningens uppgift att tydliggöra och förankra gemensamma värderingar   
(s. 10). En sådan koppling mellan resultat och värdering kan tolkas i planens 
förväntan att ökad mångfald och jämställdhet ska öka kreativiteten och kom-
petensen vilket i sin tur ska ge förutsättningar för en högre yttre effektivitet  
(s. 11). Det vi ser här är ett exempel på hur jämställdhet motiveras med nytto-
argument (jfr Squires, 2007).  

När det gäller de övriga fokusområdena saknas koppling till det sjätte 
transportpolitiska delmålet. Jämställdhet eller kön finns varken nämnt i finan-
siellt fokus eller i utvecklingsfokus i den strategiska planen för 2003− 2012.  

Detta var den första helt interna strategiska plan som togs fram inom 
Vägverket. Strategierna i kundfokus pekar på en öppenhet och välvilja 
gentemot medborgare och näringsliv. Men ställer vi uppdragsgivarfokus 
föreskrivna fyrstegsprincip för åtgärder i vägtransportsystemet mot krav på 
kundnöjdhet i kundfokus kan målkonflikter tänkas uppstå. Tolkningsföre-
trädet läggs i princip utanför Vägverket när det gäller frågan om hur nöjda 
kunderna är med underhåll och tillgänglighet, medan fyrstegsprincipen är en 
fråga för myndigheten att avgöra. De indikatorer som anges i uppdragsgivar- 
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och kundfokus ger underlag för att kunna analysera såväl likheter som 
olikheter mellan kvinnor och män när det gäller förhållanden i och attityder 
till vägtransportsystemet. Inom medarbetarfokus relaterar indikatorerna till 
jämställdhetslagen som reglerar förhållanden på arbetsplatsen, inte från det 
sjätte transportpolitiska delmålet. 

Den goda resan – Nationell plan för vägtransportsystemet 2004−2015 
Vad finns med om ett jämställt transportsystem i den nationella plan som 
regeringen antog efter introduktionen av det sjätte transportpolitiska 
delmålet? Innan vi går vidare med analysen av Vägverkets interna strategiska 
planer tittar vi nu in i den senaste nationella planen för vägtransportsystemet 
vilken avser perioden 2004−2015 (Vägverket 2004:93). Här inleds de två 
sidor som handlar om ett jämställt transportsystem (s. 67−68) både med en 
tydlig målsättning, ett klargörande att målsättningen kan uppnås och ett 
ifrågasättande av samma målsättning: 

Vägverkets målsättning är att beslutande grupper i verkets skilda planerings-
processer senast år 2010 ska ha en likvärdig representation av båda könen. 
Vägverket anser att det är möjligt att klara denna målsättning. Enbart likvärdig 
representation räcker emellertid inte för att uppnå det transportpolitiska del-
målet om ett jämställt transportsystem. (Vägverket 2004:93, s. 67) 

Målsättningen ses endast som en milstolpe med hänvisning till att regeringen 
ännu inte formulerat något långsiktigt mål för ett jämställt transportsystem. 
Måluppfyllelsen av denna milstolpe lyser grön28, vilket i denna plan, innebär 
att målet är möjligt att nå.  

Den inledande texten om ett jämställt transportsystem fortsätter med en 
motivering till delmålets existens: 

Kvinnors och mäns grundläggande krav på vägtransportsystemet täcks till 
största delen av de övriga transportpolitiska delmålen. Därutöver finns idag 
skillnader i transportbehov, resmönster och värderingar mellan könen, som 
inte har beaktats på ett tillfredsställande sätt och därför inte fått det genomslag 
vid utformning och användning av transportsystemet som fordras för att detta 
ska kunna beaktas som jämställt. (Vägverket 2004:93, s. 67, mina kursivering-
ar) 

Citatet ovan visar att man utgår från ett skillnadstänkande när det gäller 
kvinnor och män, det är skillnaderna och inte likheterna som lyfts fram 
(Squires, 2005). Kvinnliga värderingar och beteenden lyfts sedan fram som 
positiva i förhållande till transportsystemet och Vägverket skriver att de vill 
försöka hitta vägar att överföra kvinnors synsätt och handlingsmönster på 

                                                      
28 Måluppfyllelse redovisas övergripande i flera sammanhang med trafikljussignalerna rött, 
gult och grönt. 

 85 



 

män. Detta kan tolkas som ett nyttoargument för jämställdhetsarbete, kvinnor 
förväntas bidra med något till ett bättre resultat (Squires, 2007).  

Under rubriken ”Prioriteringar för ett jämställt transportsystem” tas 
familjeperspektivet upp tillsammans med behov av en mångfald transportsätt 
och trygga skolvägar. Här informeras också om att en miljard kronor kommer 
att satsas på gång- och cykeltrafik.  

... de förbättringar som framför allt kvinnor efterfrågar och som kommer alla 
trafikanter till nytta. [...] Det måste kännas möjligt och naturligt – och inte 
som en utmaning – att varje dag och även i rusningstrafik utan problem få med 
barnvagnar, matkassar etc. vid resor med kollektivtrafiken. (Vägverket 
2004:93, s. 68, min kursivering).  

I citatet kopplas omsorgen om hemmet och barnen samt transporter som sker 
på andra sätt än med bil samman med kvinnor och jämställdhetsfrågor. Den 
lilla konjunktionen ”och” spelar en stor roll för betydelsen av citatet. Det är 
tydligen bara de förbättringar som kommer alla trafikanter till nytta som ska 
åtgärdas, det räcker inte att en förbättring efterfrågas av kvinnor, resultatet 
måste även ge något mervärde till männen. Texten fortsätter ”Det är viktigt 
både från demokrati- och jämställdhetssynpunkt att vägtransportsystemet 
bättre tillgodoser behov som idag fortfarande ofta är kvinnors, men som i ett 
mer jämställt samhälle blir alla medborgares.” (Vägverket 2004:93, s 68), 
vilket kan tolkas som att regeringen och Vägverket ser transportsystemet som 
ett medel för att uppnå bättre jämställdhet i samhället. Men det kan också 
tolkas som att Vägverket inte vill lägga hinder i vägen för ett jämställt 
samhälle.  

Citaten öppnar för frågor om vad regeringen och Vägverket menar med 
jämställdhet. En tolkning kan vara att när det finns särskilda behov hos 
kvinnor som behöver tillfredställas så har vi ett ojämställt samhälle, men när 
kvinnors behov även är männens behov är samhället jämställt. Jämställdhet 
betyder i så fall att ”alla medborgare”, både kvinnor och män, har samma 
erfarenheter. Det framgår inte om det är assimilering i befintlig agenda eller 
om det är en ny agenda som avses, dvs. om det är så att kvinnors behov 
indefinieras i de av männen definierade behoven eller om flera, olika behov 
ges plats så att behovslistan utökas eller omprioriteras. Är det så att man 
tänker sig att kvinnor tar del av männens tolkningsföreträde och framstår som 
företrädare för kvinnors intressen, eller är det tidigare marginaliserade behov 
som får företräde? En transformering av processerna skulle innebära en 
systemförändring så att kvinnors och mäns erfarenheter ges lika möjligheter 
till inkludering i det som får effekter för resultatet (Squires, 2007). Ur 
rättvisesynvinkel väcks frågan om vart ljuset ska riktas, på utfallet eller på 
processen (Young, 2000).  
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Strategisk plan för Vägverket 2004−2013 
I den förra internt beslutade strategiska planen (2003−2012) konstaterade 
Vägverket att verksamheten är till för kunderna. Kund definierades på en 
övergripande nivå som medborgare, näringsliv och samarbetspartners. Med-
borgarnas inflytande på vägtransportsystemet förutsattes främst ske genom 
riksdag och regering. I den reviderade strategiska planen framgår det fort-
farande att medborgarnas inflytande sker genom den politiska nivån, men nu 
lyfts även behovet av en fortlöpande dialog direkt med Vägverket fram. 
Fokusområdena är något justerade så att internt fokus nu sammanställs med 
finansiellt fokus istället för med medarbetarfokus: 

 
 2004-06-11

1

Enhet:

Uppdragsgivarfokus
Kundfokus

Utvecklingsfokus Internt/finansiellt fokus

Medarbetarfokus

.

År: 

Vad ska vi göra för att 
utveckla vår verksamhet
om vi ska kunna ha en 
attraktiv arbetsplats, ett     
effektivt arbetssätt, 
kunna uppfylla kundbe-
hoven och klara vårt 
uppdrag?

Vad ska vi göra för att skapa 
engagemang och säkerställa
rätt kompetens, arbetsmiljö
och arbetsvillkor om vi ska
kunna utveckla verksam-
heten, ha ett effektivt 
arbetssätt, kunna uppfylla 
kundbehoven och klara vårt
uppdrag?

Vad ska vi göra för
att skapa ett effektivt 
arbetssätt om vi ska 
kunna uppfylla kund-
behoven och klara vårt
uppdrag?

Vägverkets 
vision och

verksamhetsidé

Vad ska vi göra för
att möta uppdrags-
givarens krav och mål?

För Vägverket är rege-
ringen uppdragsgivare.
För en region/enhet 
är det GD etc. För affärs-
enheterna är GD ägare.

Vilka kundbehov ska vi 
uppfylla för att skapa 
största möjliga värde för 
medborgare och närings-
liv inom ramen för upp-
dragsgivarens krav och 
mål?

 
Figur 5: Vägverkets balanserade styrkort (Från vision till resultat, Vägverkets 
styrhandbok, AL10A 2004:13825, s. 18) 

I uppdragsgivarfokus utgör de av riksdagen fastställda transportpolitiska 
målen (huvudmål och sex delmål varav ett jämställt transportsystem är det 
sjätte delmålet) fortfarande grunden för Vägverkets strategiska mål. Det 
strategiska huvudmålet har nu fått ett tillägg av medborgare och näringsliv: 
”Vägverket ska arbeta för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar vägtransportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.” 
(Strategisk plan för Vägverket 2004−2013, s. 5). Delmålen är delvis föränd-
rade men fördelning av kön finns kvar i flera indikatorer: 

Delmål: Tillgängligheten för medborgare och näringsliv till målpunkter i 
vägtransportsystemet ska successivt förbättras.  
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Indikatorer: Andel med 30 respektive 45 minuter i restid till arbetet fördelat 
på män och kvinnor. 

Delmål: Tillgängligheten till vägtransportsystemet ska öka.  

Indikatorer: Andel funktionshindrade som kan nyttja kollektivtrafiken på väg  
                    fördelat på män och kvinnor. 
                    Andel resor med cykel av totala persontransportarbetet, fördelat 
                    på män och kvinnor. 
                   Andel kollektivtrafik på väg, mätt som andel av det totala             
                   persontransportarbetet, fördelat på män och kvinnor. (Strategisk 
plan för Vägverket 2004−2013, s. 6, mina kursiveringar) 

De två delmål som handlar om kvalitet och säkerhet är i princip oförändrade 
från den förra planen. Helt nytt i årets reviderade plan är att det sjätte trans-
portpolitiska delmålet fått ett strategiskt delmål och en indikator för uppfölj-
ning vilket hämtats direkt ur Den goda resan – Nationell plan för vägtrans-
portsystemet 2004−2015 (Vägverket 2004:93):  

Delmål: Vägverket ska verka för en jämn fördelning av makt och inflytande 
mellan kvinnor och män inom vägtransportområdet. Senast 2010 ska beslut-
andegrupper i Vägverkets planeringsprocesser ha en likvärdig representation 
av kvinnor och män.  

Indikatorer: Fördelning av kvinnor och män i beslutande grupper i Vägverkets 
planeringsprocesser. (Strategisk plan för Vägverket 2004−2013, s. 7, min kur-
sivering) 

I de strategier som pekas ut för att nå målen i uppdragsgivarfokus nämns 
ingenting om jämställdhet eller kvinnor och män. Här talas, precis som i den 
förra planen, om fyrstegsprincipen, om samhällsekonomisk effektivitet och 
aktiv medverkan i tidiga skeden under dialog med medborgare, näringsliv och 
offentliga organisationer (Strategisk plan för Vägverket 2004−2013, s. 7). 
Här talas även fortfarande om barn, äldre och funktionshindrade som särskilt 
utsatta trafikantgrupper samt samordning av olika trafikslag i ett ”hela resan”-
perspektiv. Vägverket för även i denna plan fram sin roll som attitydpåver-
kare vilken ska användas för att uppnå mer effektivt och hållbart resande     
(s. 8). Men det skrivs på ett sätt som kan betraktas som antingen könsneutralt 
eller könsblint. 

I styrkortets kundfokus framgår hur Vägverket har kategoriserat med-
borgare i ett livscykelperspektiv29 och näringslivet i olika branscher30. Någon 

                                                      
29 Medborgarnas resor är indelade i fem kundgrupper: barn och unga (0–17 år), ungdomar (18–
24 år), yrkesverksamma, äldre (65 år –) och funktionshindrade (Vägverket 2005:88).  
30 Näringslivets transporter är indelade i sex kundgrupper varav fyra är transportköpare och 
varuägare: bas- och processindustri, konsumentvaru- och livsmedelsinsdustri, offentlig service, 
privat service. Två kundgrupper är transportsäljare: godstransportörer och persontransportörer 
(Vägverket 2005:89). 
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könsbaserad gruppering är inte gjord. Det strategiska målet är omformulerat 
sedan föregående plan och har nu följande lydelse: ”Vägverket ska med god 
servicenivå tillgodose kundernas efterfrågan med kostnadseffektiva produkter 
och tjänster med hög kvalitet.” (s. 9). Den väsentliga skillnaden är att man i 
denna nya formulering har lagt in en begränsning i form av kostnads-
effektivitet. De fyra delmålen i kundfokus och dess indikatorer som bygger på 
Nöjd-Kund-Index med uppföljning av män och kvinnor är däremot 
oförändrade.  

När nu det interna perspektivet är flyttat till det finansiella har det 
reviderade medarbetarfokus ett nytt strategiskt mål: ”Vägverkets medarbetare 
ska vara motiverade, kompetenta och innovativa.” (s. 11). 

Det ena delmålet är tredelat och har kvar kopplingen till Nöjd-Medarbetar-
Index med uppdelning på kön: 

Vägverket ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att 

1. erbjuda konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor 

2. erbjuda goda karriär- och utvecklingsmöjligheter 

3. präglas av jämställdhet och mångfald. 

Indikatorer: Nöjd-Medarbetar-Index, helhetsbetyg fördelat på män och      
                    kvinnor 
                   Lönenivå för ett urval befattningar fördelat på män och kvinnor i  
                   förhållande till marknaden  
                   Intern rörlighet fördelat på män och kvinnor 
                   Andel kvinnliga chefer, % (Strategisk plan för Vägverket 
2004−2013, s. 11, mina kursiveringar) 

I det nyformade ”internt/finansiellt fokus” finns ingen direkt koppling till 
jämställdhet eller könsperspektiv. Ett kund- och processorienterat arbetssätt 
där kundens behov lyfts fram poängteras som en strategi för att kunna få en 
bättre helhetssyn på de transportpolitiska delmålen. Ett integrerat lednings- 
och styrsystem som uppfyller externa krav31 ska ge förutsättningar för 
ständiga förbättringar i verksamheten. Utvecklingsfokus har inte heller någon 
referens till jämställdhetsmålet. 

I en intervju på en region i juli 2004 refererade intervjupersonerna till 
denna strategiska plan med påpekanden om att det är en sak vad som står i 
den strategiska planen och en annan sak vad som genomförs när det gäller 
uppföljning av könsuppdelad statistik:  

                                                      
31 Vägverket refererar till ISO 9000 och ISO 14000, Internationella standardiserings-
organisationens ledningssystem för kvalitet respektive miljö samt AFS 2001:1, systematiskt 
arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
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VV3: Och vad jag kommer ihåg som vi fick till i den strategiska planen förra 
året och som blev väldigt mycket bättre ur jämställdhetsaspekt. Från början 
var den ganska könslös, och så var vi ganska många som tyckte att den måste 
bli mycket tydligare ur ett jämställdhetsperspektiv. Och vad man gjorde då, 
som jag tycker blev väldigt bra, det var ju att allt man hade sagt i princip, ”vi 
ska minska bullret”, och sedan så blev det, ”för kvinnor och män”. ”Vi ska öka 
antalet cykelvägar, för kvinnor och män”. Och då kunde jag känna att, yes, då 
hade vi kommit ett steg på vägen. Nu känner man att man måste följa upp på 
kvinnor och män. Och jag vet inte.  

VV2a: Jag är inte s.. , ja, man måste följa upp. Jo, jo. Men jag tror inte vi har 
hunnit det.  

VV3: Nej, nej, nej! Men åtminstone i den strategiska planen så kom det in. 
Sedan ser indikatorerna inte ut så än, väl.  

VV2a: Nej. 

VV3: Nej. 

VV2a: Men de är på god väg åt det hållet också. De har fått med det här, och 
de staplar som går och mäta på kvinnor och män så 

VV3: är med, eller hur? 

VV2a: är med, ja, och som du säger, barn.  

Diskussionen känns igen från den e-postkommentar som kom drygt två år 
senare, i december 2006, som också handlade om att de indikatorer som finns 
med i den strategiska planen endast är tänkbara mått. Det är inte alls säkert att 
de verkligen används. Detta är ett tydligt exempel på lösa kopplingar i 
myndighetens interna styrning. Indikatorerna kan komma till användning; det 
finns en beredskap genom den strategiska planens formulering. Men det som 
finns där måste översättas in i den årliga verksamhetsplaneringen för att 
resurser ska läggas på dess uppföljning.  

Strategisk plan för Vägverket 2005−2014 
Redan i planen för 2004−2013 annonserades att det skulle bli en större 
revidering av den strategiska planen under hösten och i augusti 2004 var den 
plan klar som gällde för perioden 2005−2014 (Vägverket 2004:137). Vision, 
affärsidé, kännetecken och ledord är oförändrade i den nya planen. Nu 
framhålls behovet av en djup samverkan med det omgivande samhället som 
en förutsättning för att kunna möjliggöra ”den goda resan” vilken Vägverket 
menar innebär en förflyttning från att vara en infrastrukturhållare till en ”kre-
ativ samhällsbyggare och aktör i transportsystemets utveckling och organisa-
tion” (s. 3). Förstärkt individualism, ökad andel äldre och ett större mång-
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kulturellt inslag är tre av många trender som förväntas påverka det framtida 
transportsystemet enligt den sammanfattande omvärldsanalys som presenteras 
i den strategiska planen (s. 7). Jämställdhet saknas som framskrivet begrepp, 
men dess betydelse kan anas under begrepp som individualism.  

Nytt är en strategisk karta (s. 14) som utgår från de transportpolitiska 
målen, både huvudmål och samtliga sex delmål, vision och affärsidé. 
Vägverket låter uppdragsgivarfokus och kundfokus sammansmälta i den stra-
tegiska kartan för att utifrån kundbehov och uppdragsgivarens krav formulera 
de sex viktigaste frågorna för strategiska val. De tre övriga fokusområdena – 
internt & finansiellt, utvecklings- och medarbetarfokus – ses som det nödvän-
diga stöd av intern effektivitet som krävs för att kunna uppnå måluppfyllelse i 
uppdragsgivar- och kundfokus (s. 13).  

I genomgången av fokusområdena i den strategiska planen relateras flera 
gånger till det sjätte transportpolitiska delmålet genom markeringar i ingres-
sernas rutsystem: 
 

Tryggt och säker 
vägtrafik för alla Tillgängligt 

transportsystem 
Ett jämställt 

transportsystem Säker trafik God miljö 

 
Figur 6: Exempel på ingress med rutsystem som signalerar vilka av de 
transportpolitiska delmålen som är kopplade till respektive strategiskt mål. 
(Strategisk plan för Vägverket 2005−2014, Vägverket 2004:137, s. 20) 

Inom uppdragsgivarfokus och kundfokus finns kopplingen i fem av de sex 
viktiga frågorna: tillgängligheten, trygghet och säkerhet, livskraftiga tätorter, 
sund transportnäring och ett öppet och trovärdigt Vägverk. Den enda fråga 
som är undantagen från en direkt koppling till jämställdhetsmålet är ”Ett 
energisnålt system med miljövänliga och säkra fordon”. Men den relativt fri-
kostiga etiketteringen av ett jämställt transportsystem behöver granskas 
ytterligare. Vad finns mer att läsa om jämställdhet under rubriken?  

Trots den grafiskt indikerade kopplingen till jämställdhetsmålet före-
kommer begreppen kvinna, man eller jämställdhet sällan i den strategiska 
planen. Däremot finns det mycket skrivet om uppdragsgivare, kunder, 
näringslivet, leverantörer, samarbetspartners, trafikanter och medtrafikanter, 
gående, cyklande, ägare, operatörer, pendlare, förare, chaufförer och med-
borgare. Barn, äldre och funktionshindrade förekommer också. Därutöver är 
det begrepp som alla, ingen, människor, personer och döda som återkommer i 
beskrivningarna av tillstånd, behov och problem samt i formuleringar av mål 
och strategier. Kvinnor och män finns naturligtvis med när det sjätte trans-
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portpolitiska delmålet citeras (s. 5), och jämställdhet samt trafficing32 nämns i 
beskrivningen av Vägverkets övergripande överväganden om internationellt 
samarbete: 

Det generella internationella arbetet: 

Ur världsvid synvinkel ska Vägverket arbeta för att vägtransportsystemet 
bidrar till ökad tillväxt, ökad civil säkerhet (för bättre miljö, jämställdhet och 
demokrati, mot diverse former av kriminalitet; terrorism, trafficing, smuggling 
m.m.) och utvecklas till en säker miljö för dem som använder vägtransport-
systemet (trafiksäkerhet). Detta ska prägla Vägverkets insatser inom bistånd 
och stöd för export av väg- och trafiktekniskt kunnande. (Strategisk plan för 
Vägverket 2005−2014, Vägverket 2004:137, s. 9, mina kursiveringar) 

Under huvudfrågan ”Ett öppet och trovärdigt Vägverk” inom ramen för 
uppdragsgivarfokus återfinns jämställdhetsbegreppet under tillstånd, problem 
och behov. Där ligger det strategiska målet fast från den förra planen 
(2004−2015), vilken i sin tur hade hämtat målformuleringen från den senaste 
nationella planen för vägplanering (Vägverket 2004:93, s. 67): ”Senast 2010 
ska beslutandegrupper i Vägverkets planeringsprocesser ha en likvärdig 
representation av kvinnor och män.” (Vägverket 2004:137, s. 29).  

Könsfördelningen i de grupper som beslutar om planering och investeringar i 
vägtransportsystemet har inte ändrats nämnvärt sedan förra mandatperioden. 
Den gruppering som är mest jämställd är länsstyrelserna och Vägverkets 
strategiska planeringsgrupper där fördelningen mellan kvinnor och män är 
40−60. Mest enkönade är beslutsgrupper inom kommunala gatukontor där 18 
procent är kvinnor. (Strategisk plan för Vägverket 2005−2014, Vägverket 
2004:137, s. 29)  

Den citerade formuleringen ovan ger intryck av en betraktande, passiv 
hållning som inte har betydelse för det myndighetsinterna arbetet. Här 
används uttryck som ”mandatperiod” vilket knappast är ett tidsperspektiv 
som ligger närmast en tjänstemans hjärta. Mandatperioden syftar på politiskt 
valda församlingar på riksdags-, landstings- och kommunal nivå. Texten ger 
därför uttryck för/intryck av att vara skriven på makronivån och inte av en 
övertygad tjänsteman inom myndigheten på mikronivån. 

Bland de strategier som stakas ut för att kunna nå målen för ett öppet och 
trovärdigt Vägverk nämns jämställdhet i samband med externa relationer 
under rubriken ”Fånga kundbehov och Erbjuda resmöjligheter”: 

Vägverket ska öka delaktigheten och jämställdheten genom att utveckla och 
anpassa befintliga informationskanaler och mötesplatser (markägarsamman-
träden, samråd, utställelser etc.) till kundgrupperna, och genom att utveckla 

                                                      
32 Begreppet trafficing syftar på den internationella människohandel som främst omfattar 
kvinnor och barn. 
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nya metoder för dialog och samverkan med kundgrupperna. (Strategisk plan 
för Vägverket 2005−2014, Vägverket 2004:137, s. 30, min kursivering) 

Inom medarbetarfokus finns två huvudmål varav det ena handlar om 
kompetens och det andra om att skapa ett attraktivt organisationsklimat. 
Bland förklaringarna till den strategiska kartan är det endast i samband med 
organisationsklimatet vi finner uttryck för en medveten jämställdhetssträvan: 
”Stimulera kreativitet och kompetens för delaktighet. Tillvarata mångfalden 
och verka för ökad jämställdhet.” (Strategisk plan för Vägverket 2005−2014, 
Vägverket 2004:137, s. 15). Jämställdhet nämns inte direkt i samband med 
kompetensmålet utan det kommer upp i samband med organisationsklimatet, 
där kompetens inkluderas: ”Vägverket ska ta tillvara och öka mångfalden och 
arbeta för ökad jämställdhet. Därigenom ökar kreativiteten och kompetensen 
inom verket och förutsättningar ges för en högre yttre effektivitet.” (Ibid.,     
s. 38). Vi kommer senare att se hur Vägverket väljer att göra satsningar på 
just kompetenshöjande åtgärder i syfte att nå det sjätte transportpolitiska 
delmålet. 

Regeringens proposition Moderna transporter – 2006 
I mars 2006 överlämnade regeringen en ny transportpolitisk proposition33 
vilken utgör ett extra tillkommande underlag för den internt syftande 
strategiska planeringen inom Vägverket. Propositionen föreslår att det sjätte 
delmålet även fortsättningsvis ska gälla med oförändrad ordalydelse och två 
etappmål presenteras:  

– Övriga transportpolitiska etappmål bör följas upp ur ett jämställdhets-
perspektiv. 

– I trafikverkens ledningsgrupper bör inget kön ha en representation som 
understiger 40 procent senast 2010. (Prop. 2005/06:160, s. 40) 

Utöver de två nya etappmålen ovan är det endast för det femte transport-
politiska delmålet om regional utveckling som propositionen ger förslag på 
ett nytt etappmål där könsperspektiv uttalas:  

Transportsystemet bör bidra till att regionförstoringen blir hållbar för kvinnor 
och män i syfte att uppnå väl fungerande arbetsmarknadsregioner (Prop. 
2005/06:160, s. 39, min kursivering)  

I vissa fall ger regeringen ändå tydliga anvisningar om hur jämställdhetsper-
spektivet kan anläggas i de övriga fem delmålen. I samband med tillgänglig-
heten refereras till både kvinnors och mäns behov av att kunna sköta vardags-
livet med goda sociala relationer (s. 27 & 29). När det gäller transportkvalitet 

                                                      
33 Prop. 2005/06:160 Moderna transporter, vilken fastställdes av riksdagen den 30 maj 2006. 
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talar regeringen om kundorientering och medborgare i centrum samt att de 
mått som tas fram genomgående bör vara könsuppdelade (s. 30). Trygghet är 
något som hör till kvalitetsmålet (s. 30) då det är en fråga som bara kan 
besvaras av individen i förhållande till dess egen upplevelse, medan säkerhet 
handlar om olycksfrekvens. Regeringen pekar ut nollvisionen – att inte ha 
några trafikolyckor som leder till döden eller allvarliga skador – som ”en bra 
strategi för att öka trafiksäkerheten bland olika grupper av flickor och pojkar, 
kvinnor och män” (Prop. 2005/06:160, s. 31). 

Regeringen poängterar att trafikverken ska arbeta för att säkerställa 
metoder för att kvinnors och mäns värderingar, erfarenheter och behov ska 
tillmätas samma vikt. Det ska ske genom att regler och förhållningssätt gås 
igenom och att planeringsverktyg tas fram. I propositionen exemplifieras med 
samhällsekonomiska kalkylmetoder och sociala konsekvensbeskrivningar ur 
jämställdhetsperspektiv samt samrådsförfaranden på jämställda villkor         
(Ibid., s. 122). Detta kan tolkas som en systemförändrande ansats, dvs. jäm-
ställdhetsintegrering enligt transformeringsmodellen, då de metoder som 
normalt används ska inkludera ett jämställdhetsperspektiv (Squires, 2005). 

Det andra etappmålet pekar ut kravet på jämn könsfördelning. Regeringen 
yrkar på kvantitativa mått för att säkerställa att båda könen är väl represen-
terade men reserverar sig samtidigt för att det kan ta lång tid innan en jämn 
könsfördelning ger ökad jämställdhet. Som nämnts tidigare framhåller rege-
ringen att jämn könfördelning inte innebär någon garanti för ökad jämställd-
het men att man ändå ändå kommer att noggrant följa upp hur det går. Att på 
det sättet kommentera att det inte räcker med kroppsräkning pekar återigen på 
en transformerande ansats (Squires, 2005) från regeringens sida. 

I bilaga 2 finns ett utdrag ur riksdagens debatt omfattande de kommentarer 
som jämställdhetsfrågorna fick från talarstolen inför beslutet om den 
proposition som refereras här (Prop. 2005/06:160 Moderna transporter). I 
debatten visas exempel både på jämställdhetsintegrering enligt transfor-
meringsmodellen (Squires, 2005), jämställdhet som kvinnofråga (tredje 
stegets synsätt enligt figur 1) och genusbudgetering (Sharp, 2003). Riksdags-
männen talar om viktiga steg på vägen mot uppfyllande av jämställdhetsmål 
vilket ligger i linje med den vägmetafor som Skjeie & Teigen (2005) 
använder sig av i sin forskning för att poängtera hur jämställdhetsfrågan 
diskursivt lyfts som att ständigt vara på väg. Dessutom är det en hel del 
diskussion som handlar om vägskyltar – en ny Fru Gårman som komplement 
till den etablerade Herr Gårman (bild 1) – och i samband med det om jäm-
ställdhetsfrågan är trams eller allvar.  
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Bild 1: Här går man; Herr och Fru Gårman (Källa: aftonbladet.se 2008-04-30, 
illustration till artikel med rubriken ”Nu kommer Fru Gårman”) 

Strategisk plan för Vägverket 2008−2017 
Vägverket har satt som princip att uppdatera den strategiska planen varje år 
inför verksamhetsplaneringen och att göra en större revidering vart fjärde år 
(Strategisk plan för Vägverket 2003−2012, s. 1). Under 2005 skedde ingen 
justering men 2006 startades en revidering av Vägverkets strategiska plan 
som resulterade i en plan som omfattar perioden 2008−2017 (Vägverket 
2007:37). Baserat på denna plan ska även regionala strategiska planer arbetas 
fram, något som tidigare endast skett hos de två regionerna Stockholm och 
Mälardalen. Planen är ett 80-sidigt dokument med huvudrubriker som 
”Inriktning av verksamheten 2008−2017”, ”Utmaningar”, ”Etablerad verk-
samhet”, ”Utveckling av internt arbetssätt” och ”Planeringsramar och prio-
riteringar”. Det finns även tre större bilagor: en som tar upp omvärldsfaktorer, 
en som diskuterar den strategiska planens bidrag till uppdragsgivarens krav 
och kundernas behov samt en mål- och måttbilaga. I framställningen nedan 
relateras hur denna plan hanterar jämställdhet.  

I förordet finns inget direkt uttalat om kvinnor och män eller jämställdhet. 
Texten är internt orienterad och talar om hur ”vi” och hur Vägverket ska 
förhålla sig till transportsystemet samt medborgare och näringsliv. ”Vi som 
kreativa samhällsbyggare” (s. 7) ska vara med i lokal och regional planering i 
tidiga skeden. Det närmaste texten i förordet kommer jämställdhet är 
uttalandet om ”säkra och trygga hållplatser” (s. 7). Trygghet är en fråga som 
jämställdhetsdiskussionen har bidragit till. I ett stycke som anger planens 
förutsättningar får läsaren veta att ”Vägverket har med stöd av kunderna 
prioriterat de viktigaste förbättringsområdena för att öka kundnyttan för 
medborgarnas resor och näringslivets transporter” (s. 11). I en fotnot anges att 
dessa prioriteringar grundas på de två framtagna kundprogrammen för 
medborgarnas resor (Vägverket 2005:88) och näringslivets transporter 
(Vägverket 2005:89). När framtagningsprocessen för dessa kundprogram 
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granskas ur genusperspektiv i det forskningsprojekt som denna avhandling 
bygger på, framstår arbetet och dokumenten som könsblinda (se vidare 
avsnittet om ”Könlösa kunder” i nästa kapitel). Könsblindheten betyder att de 
refererade dokumenten inte ger något stöd för arbetet med att nå målupp-
fyllelse för det sjätte transportpolitiska delmålet om ett jämställt transport-
system. Samtidigt framgår det av den text som beskriver framtida 
kundinflytande (i bilaga 2 till Strategisk plan 2008−2017) att kvinnors och 
mäns påverkan på transportsystemet ska vara lika år 2017:  

Ökat kundinflytande 

En förutsättning för att nå de mål som beskrivs i planen är att möjligheterna 
för kundernas inflytande och delaktighet utvecklas. Förbättringar kommer att 
ske inom bl a följande områden: 

• Kundernas inflytande på planeringen ökar. 

• Kvinnor och män påverkar vid planperiodens slut transportsystemet i lika 
stor utsträckning. 

• Kundernas möjlighet till goda kontakter med Vägverket ökar. (Vägverket 
2007:37 Strategisk plan 2008−2017, s. 52, min kursivering) 

I samma bilaga till den strategiska planen framgår det hur planen är tänkt att 
bidra till de transportpolitiska målen. När det gäller ett jämställt transport-
system anges att det sjätte delmålet har en annan dimension än de övriga fem, 
eftersom jämställdhet ”genomsyrar alla de övriga transportpolitiska del-
målen…” (Vägverket 2007:37 Strategisk plan 2008−2017, s. 51). Det är värt 
att notera att genomsyrandet är angivet i presens. Genom att använda en 
sådan retorik ställs läsaren inför frågan om Vägverket menar att jämställdhet 
redan genomsyrar alla övriga delmål, eller om det är ett sätt att försöka ge 
intryck av att så är fallet.  

I övrigt finns sju målbilder beskrivna för planens bidrag till jämställdhets-
målet: 

• Måluppfyllelsen för de transportpolitiska målen är lika för kvinnor och män. 

• År 2010 har planeringsprocessen utvecklats så att kvinnors och mäns respek-
tive medverkan i planeringen är minst 40 procent. 

• Vägverkets kompetens har ökat och personalen har en sådan sammansättning 
att specifika gruppers behov och förväntningar på Vägverkets tjänster tillgo-
doses. 

• Andelen kollektivtrafikresor vid arbetspendling har ökat. 
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• Cykel- och kollektivtrafikens andel av kortväga resor har ökat. 

• Gatumiljöer i tätorterna som upplevs som hotfulla har minskat, vilket gör 
transportsystemet mer tillgängligt för både kvinnor och män. 

• Människors trygghet vid användningen av vägtransportsystemet har trend-
mässigt ökat under planperioden. (Vägverket 2007:37 Strategisk plan 2008− 
2017, s. 52, mina kursiveringar) 

I några av de citerade punkterna ovan finns kvinnor och män angivna som 
skilda kategorier. I andra punkter är det frågor som är hämtade från kvinnors 
resvanor och attityder till vägtransportsystemet som tas upp, exempelvis kol-
lektivtrafik och cykeltrafik.  

Nu skrivs även tydliga tecken på ett jämställdhetsintegrerat synsätt fram 
tidigt i den strategiska planen. Bland de gemensamma angreppssätten som 
anges där verksamhetens inriktning stakas ut för hela planperioden är jäm-
ställdhet och respekt för mångfald två av fem principer34:  

Att integrera jämställdhet mellan kvinnor och män i all verksamhet 

Under 2007 kommer ett fördjupningsdokument avseende integrering av 
jämställdhet i Vägverket att tas fram med nedanstående inriktning: 

– Jämställdheten ska integreras i all verksamhet. Beslut inom alla områden ska 
präglas av ett jämställdhetsperspektiv. 

– Verksamheten ska bedrivas så att kvinnor och män får del av vägtransport-
systemets service på lika villkor. Regler och förhållningssätt ska systematiskt 
gås igenom för att säkerställa att värderingar och behov hos olika grupper av 
kvinnor och män får samma vikt. Kunskap om gruppernas förutsättningar, 
behov och önskemål ska samlas in, analyseras och beaktas i verksamheten. 

– Resultaten av övriga transportpolitiska delmål ska följas upp ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Att respektera mångfald i kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, 
funktionshinder, sexuell läggning 

– Vägverkets förhållningssätt ska vara öppet och kundorienterat och 
kännetecknas av respekt för olika individers specifika förutsättningar, 
önskemål och krav. 

– Mångfaldsarbetet ska bedrivas målinriktat och integrerat såväl i kompetens-
försörjning som i planering och genomförande av vår verksamhet. (Vägverket 
2007:37 Strategisk plan 2008−2017, s. 13−14) 

                                                      
34 De tre övriga principerna är fyrstegsprincipen för transportlösningar, balanserad måluppfyl-
lelse och ökat engagemang för att tillvarata kreativitet.   
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Jämställdhet tas även upp som ett exempel på målkonflikter: ”Regional ut-
veckling genom förbättrade möjligheter till arbetspendling kan i praktiken 
medföra att jämställdheten försämras.” (Ibid. s. 14) 

Under rubriken ”Utmaningar” anges två tidsatta mål för jämställdhet:  

• Senast 2010 ska kvinnors och mäns respektive medverkan i planeringen av 
vägtransportsystemet vara minst 40 procent. 

 • Senast 2017 ska måluppfyllelsen för de transportpolitiska målen vara lika 
för kvinnor och män. (Vägverket 2007:37 Strategisk plan 2008−2017, s. 15) 

Det första målet är en översättning av regeringens ena etappmål35 för ett 
jämställt transportsystem där Vägverket har valt att byta ut i vilket 
sammanhang kvinnor ska ha minst 40 procent representation år 2010. 
Regeringens propositions- och regleringsbrevstexters ”ledningsgrupper” är 
utbytta mot ”medverkan i planeringen av vägtransportsystemet”. Det andra 
målet är en myndighetsintern redigering och tidsbestämning av regeringens 
andra etappmål som löd: ” Övriga transportpolitiska etappmål bör följas upp 
ur ett jämställdhetsperspektiv”. Vägverket översätter begreppet ”jämställd-
hetsperspektiv” till lika måluppfyllelse för kvinnor och män. Det är dessa två 
tidsatta mål som Vägverket tar ansats från i ett fördjupningsdokument om 
jämställdhet, vars innehåll behandlas längre fram.  

Bland strategierna för att klara de utmaningar som beskrivs i den 
strategiska planen finns en som tydligt pekar ut kvinnors och mäns lika 
påverkansmöjligheter:  

Vägverket ska ge kunder och samverkanspartner större möjligheter att delta i 
planeringsprocessen genom exempelvis rådslag, charretter3 och gemensamma 
projekt. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att påverka. 

3Form för samråd och dialog vid t ex infrastrukturprojekt (Vägverket 2007:37 
Strategisk plan 2008−2017, s. 16, min kursivering) 

När mål för bättre mobilitet för pendlare formuleras i termer av ”medborgare” 
specificeras det i strategiformuleringen så att ”kvinnor och män” skrivs ut: 

Arbetspendling ska underlättas genom att systematiskt genomföra åtgärder på 
utpekade pendlingsstråk. Handlingsplaner ska tas fram i dialog med berörda 
aktörer och kunder, och beakta såväl kvinnors som mäns behov. Pendlarnas 
möjligheter att välja färdmedel för ett hållbart resande ska stödjas. (Vägverket 
2007:37 Strategisk plan 2008−2017, s. 17, min kursivering) 

                                                      
35 Etappmålet presenterades i propositionen Moderna transporter (2005/06:160, s 40) och i 
2007 års regleringsbrev: ” I trafikverkens ledningsgrupper bör inget kön ha en representation 
som understiger 40 procent senast 2010”. 
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Under rubriken ”Klok användning av transportsystemet” tas jämställdhet upp 
i samband med en strategi för förarutbildningen:  

Vägverket ska genom ökad samverkan med kunder och berörda aktörer 
ytterligare utveckla trafik- och förarutbildningen för att nå en säkrare och mer 
hållbar användning av vägtransportsystemet. Förarutbildningen ska bidra med 
ökad kunskap om krav och förutsättningar och därigenom stödja en förbättrad 
trafiksäkerhet samt miljö, trygghet och jämställdhet i transportsystemet. 
(Vägverket 2007:37 Strategisk plan 2008−2017, s. 21, min kursivering) 

Det är värt att notera att jämställdhetsperspektivet inte alls nämns när planen 
behandlar transportbranschen, trots att man där tar upp arbetsmiljöfrågor för 
transportörer (s. 22−23). Jämställdhet lyser också med sin frånvaro när det 
gäller den fordonstekniska utvecklingen. Här förs däremot äldres förut-
sättningar fram för särskilt beaktande (s. 23).  

Att kvinnor och män ska ges samma möjlighet till delaktighet finns med i 
strategierna för hur Vägverket ska genomföra sitt kundorienterade arbetssätt: 

Vägverket ska ha ett kundorienterat arbetssätt som kännetecknas av en 
förbättrad kunddialog genom anpassning av befintliga informationskanaler 
och mötesplatser. Bl a ska registerverksamheten (Vägtrafikregistret) och 
förarprövningen utnyttjas som kanal/mötesplats vid kunddialogen. Möjlig-
heten att tillsammans med andra myndigheter och organisationer inrätta 
mötes- och informationsplatser för kunder ska prövas. Kvinnor och män ska 
ges samma möjligheter till delaktighet. (Vägverket 2007:37 Strategisk plan 
2008−2017, s. 24, min kursivering) 

Under en smickrande rubrik som fokuserar på Vägverket som organisation 
nämns jämställdhet och mångfald endast i inledningen: 

Attraktivt och kompetent Vägverk i en attraktiv transportsektor 

En viktig framgångsfaktor för ett fungerande transportsystem är tillgången till 
kompetent arbetskraft. Vägtransportsektorn ska attrahera och behålla kreativa, 
engagerade och kompetenta medarbetare. För Vägverket innebär det att verk-
samheten ska kännetecknas av såväl utvecklande arbetsuppgifter och goda 
arbetsvillkor som jämställdhet och mångfald. (Vägverket 2007:37 Strategisk 
plan 2008−2017, s. 26, min kursivering) 

Vare sig i målen eller i strategierna tas det upp något om kvinnor, män eller 
jämställdhet. ”Förstahandssökande”, ”personer”, ”medarbetare” och ”perso-
nalen” är istället de förment könsneutrala begrepp som används. 

I det fördjupningsdokument om jämställdhet som nämndes ovan, och som 
tas upp i nästa avsnitt, behandlas integreringstanken ytterligare. I den 
strategiska planen anges att det är fördjupningsdokumentet som gäller om 
något där inte stämmer överens med vad som finns i den strategiska planen. 
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Brasklappen var troligen nödvändig eftersom den strategiska planen var klar 
innan fördjupningsdokumentet fastställdes.  

Några av de nedan redovisade fördjupningsdokumenten innehåller mål som 
har bedömts vara långt från måluppfyllelse. I dessa fall är målen angivna 
under berörd utmaning, medan strategierna för att uppnå målen återfinns i de 
nedanstående dokumenten med hänvisningstext i utmaningen. Om fördjup-
ningsdokument anger mål och/eller strategier som inte överensstämmer med 
dem som anges i den strategiska planen, så gäller mål och strategi i den 
senare. (Vägverket 2007:37 Strategisk plan 2008−2017, s. 28) 

I ett kapitel om ekonomiska resurser rubricerat ”Planeringsramar och prio-
riteringar” (s. 37), diskuteras hur Vägverket ska hantera en eventuell situation 
som innebär att tilldelningen av anslag inte når upp till planerad ramnivå. 
Eftersom jämställdhetsfrågan är särskilt framträdande under de utmaningar 
som presenteras i den strategiska planen är avsnittet som diskuterar genom-
förandet av dessa utmaningar av särskilt intresse. Där framkommer att det 
kommer att krävas förändrade arbetssätt, även om ramnivån hålls: 

Transporteffektivt samhälle med god tillgänglighet 

För att genomföra utmaningen krävs en förändring av arbetssättet genom 
minskade resurser för detaljplaneringen, såsom detaljplanegranskning och 
yttrande i olika typer av ärenden (utfarter, bygglov, tillstånd, anläggningar etc) 
samt en omfördelning av sektorsresurser. Detta gäller både vid ramnivån och 
vid den lägre nivån, 2007 års anslagsnivå. (Vägverket 2007:37 Strategisk plan 
2008−2017, s. 40, min kursivering) 

Men frågan är hur kravet på förändrade arbetssätt och minskade resurser är 
giltigt för jämställdhet, eftersom det senare framgår att det som anges i för-
djupningsdokumentet ska gälla om finansiering erhålls enligt ramnivå (s. 42). 
Fördjupningsdokumentet (Vägverket 2007:60) framstår därmed som mer och 
mer centralt för vad som är tänkt att ske när det gäller jämställdhetsintegre-
ring. 

Fördjupningsdokument Jämställdhet 2008−2017 
Sammanfattningen på vv.se beskriver det dokument som har visat sig vara 
betydelsefullt för att kunna se hur Vägverket presenterar den strategiska 
planeringen för ett jämställt transportsystem:  

Fördjupningsdokument jämställdhet 2008−2017 är ett fördjupningsdokument 
till Vägverkets Strategiska plan 2008−2017. Det beskriver mål och krav från 
omvärlden, en målbild av ett jämställt vägtransportsystem indelat i fem strate-
gier, samt fyra åtgärdsområden. Åtgärdsområdena beskriver inriktning och 
prioritering av Vägverkets arbete med jämställdhet fram till 2010. (vv.se) 
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Förordet i fördjupningsdokumentet (Vägverket Ledningsdokument 2007:60 
Fördjupningsdokument Jämställdhet, 2008−2017) är undertecknat av 
generaldirektören:  

Regeringens strategi för att nå ett jämställt transportsystem är att 
jämställdhetsintegrera all verksamhet. Detta innebär att verksamheten bedrivs 
så att de tjänster och den service som erbjuds medborgarna är lika tillgängliga, 
av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för alla, oavsett kön. För att uppnå 
detta måste den som ansvarar för en verksamhet också analysera och jäm-
ställdhetsintegrera sin verksamhet så att jämställdhetsmålet nås. Beslut ska 
präglas av ett jämställdhetsperspektiv och jämställdhet ska ingå då resurser 
fördelas och normer formas. Detta ger en tydlighet och innebär att det trans-
portpolitiska delmålet, ett jämställt transportsystem, inte särbehandlas som ett 
tillägg, utan ingår i verksamheten. 

Ett jämställt vägtransportsystem svarar mot både kvinnors och mäns 
transportbehov. Kvinnor och män har samma möjligheter att påverka trans-
portsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar 
tillmäts samma vikt. Regeringen anser att det krävs en systematisk genomgång 
av verksamheten för att säkerställa att detta sker. 

Detta är ett paradigmskifte som för med sig att jämställdhet inte bara ska 
handla om jämställd representation utan även övergå i att gälla praktisk 
handling som ska kunna mätas. Att utveckla arbetet med jämställdhets-
integrering stämmer väl med Vägverkets intentioner om att vara en kund-
orienterad myndighet. Resultatet blir en ökad effektivitet och helhetssyn som 
bidrar till ökad nytta för kunden. 

För Vägverket som myndighet krävs en utveckling av det strategiska 
jämställdhetsarbetet där ledningens engagemang är en nyckelfaktor. 

För att jämställdhetsintegrera verksamheten krävs ett systematiskt arbetssätt. 
All verksamhet ska ha ett jämställdhetsperspektiv. I detta dokument och skede 
prioriterar vi de områden som är särskilt angelägna för att nå målet ”bäst i 
klassen” i jämställdhetsintegrering. (Vägverket 2007:60, s. 3, mina kursive-
ringar)  

De fem strategier som uttrycks i fördjupningsdokumentet formuleras och 
kommenteras enligt följande:  

1. Kvinnor och män ska ha en jämställd representation i arbetsgrupper, 
beslutandegrupper och styrgrupper samt jämställd ansvarsfördelning inom 
vägtransportsektorn. 

Kommentar: Att kvinnor och män finns närvarande där arbete pågår och beslut 
fattas är en kvantitativ förutsättning för att kunna vara delaktig och forma 
vägtransportsystemet. Den kvalitativa delen av målet handlar om villkoren för 
beslutsfattandet, det vill säga vem som har makt över dagordningen och 
inflytande över de frågor och beslut som fattas. Detta gäller såväl internt på 
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Vägverket som i de grupper där vi samarbetar med externa representanter i 
rollen som myndighet med sektorsansvar för vägtransportsystemet. 

2. För att uppnå en jämställd transportförsörjning, som samtidigt är både 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar, måste kvinnor och män 
ha lika möjlighet att utnyttja vägtransportsystemet. 

Kommentar: Samhällsekonomiska analyser ligger till grund för beslut om 
väginvesteringar, kollektivtrafiksatsningar med mera. Vägverket ska beakta 
kvinnors och mäns preferenser och värderingar vid tillämpning av dessa 
analyser utifrån målet att båda könen ges samma möjligheter att utnyttja 
vägtransportsystemet. 

3. All individbaserad statistik ska delas upp på kvinnor och män och eventu-
ella skillnader ska beaktas vid analyser. 

Kommentar: Med individbaserad statistik avses statistik som direkt eller 
indirekt gäller fysiska personer. Det innebär att all statistik som gäller indi-
vider måste vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön. Tillgång till 
grundläggande fakta om kvinnors och mäns situation är en förutsättning för att 
kunna arbeta med jämställdhetsintegrering och därmed uppnå ett jämställt 
vägtransportsystem. 

4. Vägverkets medarbetare ska ha kunskap, kompetens och förståelse för vad 
jämställdhetsintegrering innebär och tillämpa ett jämställdhetsperspektiv inom 
sina ansvarsområden. 

Kommentar: Kunskap om jämställdhet utgör en grund för acceptans och är en 
nödvändig ingrediens för att kartlägga och analysera verksamheten. När 
medarbetarna tillämpar ett jämställdhetsperspektiv bidrar de aktivt till ökad 
jämställdhet, både internt och externt i vägtransportsystemet. Vägverket bör i 
rollen som sektorsansvarig verka för att andra aktörer ökar sina kunskaper i 
jämställdhetsintegrering och utvecklar sina verksamheter utifrån jämställdhet. 
Exempel på andra aktörer är branschorganisationer, kommuner, trafikföretag 
och tillverkningsindustri. 

5. Vid tillämpning av Vägverkets ledningssystem ska ett jämställdhetsper-
spektiv beaktas. 

Kommentar: En fördjupad mål- och resultatdialog där jämställdhet beaktas är 
central. En vidareutveckling av mål, mått och indikatorer är nödvändig, dels 
kvalitativt, dels kopplat till etappmålen för övriga transportpolitiska delmål. 
(Vägverket 2007:60, s. 10−11)  

De fyra åtgärdsområdena gäller inte hela planperioden utan är begränsade 
fram till år 2010 enligt följande:  

Under år 2008−2010 ska Vägverket konkretisera arbetet med jämställdhets-
integrering inom fyra åtgärdsområden. 
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• Kunskap och forskning. 

• Planering och genomförande. 

• Säker trafik och klok användning av transportsystemet. 

• Styrning, mått och effektsamband. 

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att arbeta för att nå uppsatta jämställdhets-
mål och ska ingå i Vägverkets systematiserade arbete med kundorienteringen. 
Därigenom säkras att arbetet utgår från behoven hos medborgarna, kvinnor 
och män, samt uppdragsgivarens krav. Samhällsekonomiska konsekvenser blir 
att Vägverket får en mer jämställd fördelning av de offentliga resurserna och 
mer nytta för medborgarna. (Vägverket 2007:60, s. 6) 

För varje område anges ett flertal specifika åtgärder (bilaga 3) och i doku-
mentens avslutande kapitel diskuteras yttre effektvitet (bilaga 4). 

GD inledde förordet till fördjupningsdokumentet (Vägverket 2007:60) 
med att referera till regeringens strategi för jämställdhetsintegrering. Det kan 
tolkas som en hänvisning till den regulativa pelaren (Scott, 2001), att 
jämställdhetsintegrering är en föreskrift från makronivån till myndigheten på 
mikronivån, och inte något som är framsprunget ur den egna verksamheten36. 
När GD översätter jämställdhetsintegrering in i myndigheten talar han om vad 
den, dvs. han själv, som ansvarar för en verksamhet ”måste” göra. Att på det 
sättet föra ner den regulativa pelaren på mikronivån kan med DiMaggios & 
Powells (1983) kategorisering benämnas som tvingande isomorfism. Frågan 
är hur institutionaliseringsprocessen kan gå vidare om högste chefen känner 
sig tvingad. Vad betyder detta tvång för att jämställdheten ska kunna få 
fotfäste i den normativa och den kulturella pelaren, hur kan ledningen göra så 
att normer etableras och en kultur skapas som båda präglas av jämställdhet? 

GD:s förord till fördjupningsdokumentet uttrycker också att ett jämställt 
transportsystem ska ingå i verksamheten, inte särbehandlas som ett tillägg. 
Tolkat med genusintegreringsmodellerna (Squires, 2005) uttalas här en 
medvetenhet om risken för särkoppling och en tranformerande ansats anläggs 
istället: ”Beslut ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och jämställdhet 
ska ingå då resurser fördelas och normer formas” (Vägverket 2007:60, s. 3). 
Att normer ska formas kan i första hand tolkas som förändringsprocesser. Att 
jämställdhetsperspektivet ska ingå i dessa processer bör betyda att det inte 
endast handlar om en assimilering av kvinnor in i en manlig norm utan en 
transformering av normen. Tolkningen av att det är tranformeringsprocesser 
som är aktuella förstärks av påståendet att situationen innebär ett ”paradigm-

                                                      
36 Detta förhållningssätt var något som även Banverket valde när de genomförde seminarier om 
det sjätte transportpolitiska delmålet för de anställda ute på varje region under hösten 2004. 
Redan i upptakten till varje seminarium presenteras ett jämställt transportsystem som ett ”krav 
från riksdag och regering, inte något påhitt från Banverket” (Wittbom, 2006a, s 116). 
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skifte”. Men hur slår detta paradigmskifte igenom i samtliga tre institutionella 
pelare?  

Stycket i GD:s förord som föregår paradigmskiftet börjar med att mini-
tuiöst kopiera makronivåns formulering för det sjätte transportpolitiska 
delmålet och sedan hänvisas till vad ”regeringen anser”. En sådan strikt 
formulering innebär inget som går utanför regelverket. Här finns uppen-
barligen ingen lokal redaktör som anser att det finns anledning att anpassa 
budskapet (Sahlin-Andersson, 1996). Men det kan också vara ett tecken på 
det inflytande myndigheten har över departementet (Pierre, 2004).  

Jämställdhetsansatsen går sedan på tvåspårsstrategin (Squires, 2007) med 
både representation och jämställdhetsperspektiv på praktiskt handling. Det 
handlingsorienterande spåret leder visserligen in i den normativa pelaren, 
men där finns redan en stark myndighetsnorm som tar upp kampen med den 
påträngande jämställdheten. Genom att framhålla kravet på mätbarhet 
framstår myndighetens rationella styrningsnorm som överordnad, och därmed 
som ett motstånd mot, en tänkbar förändring till en transformerad myndig-
hetsnorm fylld av genusmedvetenhet.  

Vem var då redaktör för detta fördjupningsdokument? Arbetet med att 
integrera jämställdhet i den senaste strategiska planen (2008−2017) hade 
beretts av den kundcontroller som på våren 2006 blivit utsedd att arbeta som 
beställare för jämställdhetsmålet till 50 procent av en hel tjänst. Tillsammans 
med utföraren hade hon skrivit ett dokument i april 2006 som strukturerats så 
att textstycken om jämställdhet skulle kunna klippas in i den strategiska 
planen. Underlag till texten var till stor del hämtad från regeringens 
proposition Moderna transporter (2005/06:160) som överlämnades till riks-
dagen i mars 2006.  

I maj 2006 träffar den nya beställaren för första gången det nätverk av 
samordnare för ett jämställt transportsystem från Vägverkets olika regioner 
som tidigare mycket sporadiskt har mötts under ledning av utföraren. Mötet 
(VV2006-05-30) inleds med att beställaren berättar att GD vill att Vägverket 
ska bli ”bäst i klassen” när det gäller ett jämställt transportsystem. Detta är en 
attityd som känns igen från intervjuerna med näringsdepartementet. Ledande 
tjänstemän på Vägverket har karakteriserats som villiga att sticka ut (ND1, 
2a). I en intervju framställs viljan att ligga steget före andra myndigheter som 
något djupare liggande än en attityd: 

Vägverket de har alltid haft lätt att anamma olika typer av trender och sånt där. 
Det märker man på andra håll till exempel handikappfrågor, folkhälsofrågar 
och andra typer av frågor som inte har direkt med väghållning att göra att där 
är Vägverket väldigt rappa att ta till sig nytt tänkande och så... Det är någon 
slags tradition att gärna ligga lite före hos Vägverket. De har nog alltid varit 
lite före bland myndigheterna. (ND3) 
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Den i förordet uttryckta målsättningen om att bli bäst i klassen kan mot denna 
bakgrund tolkas som en översättning som den högste chefen för myndigheten 
gör med utgångspunkt från myndighetskulturen, dvs. med kraft ur den 
kulturella pelaren (Scott, 2001). I övrigt präglas texten av det som beställaren 
och utföraren har formulerat i underlaget till den strategiska planen som de i 
sin tur grundat mycket på regeringens proposition ”Moderna transporter” 
(2005/06:160). Under mötet med Vägverkets nätverk för ett jämställt 
transportsystem framkommer att båda mötesarrangörerna, beställaren och 
utföraren, ser den propositionen som ett starkt stöd: ”När vi nu har proppen 
som ger oss medvind, hur kan vi gå fram i lagom takt?” (VV2006-05-30). 
Beställaren föreslår ett styrkortsmål med innebörden att varje region ska 
kunna redovisa sex åtgärder som bidrar till jämställdhetsintegrering i 
kärnverksamheten. Flera av samordnarna ute på regionerna är rädda för att 
det förslaget till styrkortsmål skulle vara för ”maffigt” och en av dem utropar: 
”Det innebär ju sex nya projekt!”(VV2006-05-30). Men beställaren svarar 
lugnande:  

− Avdramatisera, ta och applicera målet på befintlig verksamhet! 

− Ja, men vi har inte lyckats skapa den gemensamma kunskapsbasen. Det blir 
jag som får göra hela jobbet!  

− Ja, men ska vi bli bäst i klassen krävs resurser. Det kanske våra chefer kan 
förstå då.  

Diskussionen på nätverksmötet är både optimistisk och pessimistisk när det 
gäller jämställdhetsfrågor:  

− Vägverket är bra på att sitta och vänta på att det går över. 

− Men detta [ett jämställt transportsystem] går inte över. Detta är kvar för att 
stanna. 

− Först säger de [kollegorna] ”Måste vi?” sedan ”Ge mig verktygen!”. 

Det ”maffiga” styrkortsmålet, som säger att 48 jämställdhetsintegrerande åt-
gärder ska genomföras under året, antas av Vägverkets ledning, och det förs 
in i verksamhetsplanen för 2007.  

I november 2007 är fördjupningsdokumentet som behandlar jämställdhet i 
anslutning till den strategiska planen för 2008−2017 färdigt. Det är ett och ett 
halvt år efter det att beställaren och utföraren gemensamt gjorde sitt första 
utkast till strategierna för ett jämställt transportsystem. Från ett utkast på sex 
sidor blev det ett särskilt dokument som omfattar 30 sidor. Till detta ska 
räknas alla delar som finns i den strategiska planen, vilka redovisades i ett 
tidigare avsnitt ovan.  
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Verksamhetsplanering och styrkort i Vägverket 
Verksamhetsplaneringen utgår från den strategiska planen och dess målfor-
muleringar, men bryts ner i Vägverkets modell för balanserade styrkort (figur 
7):  
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Figur 7: Vägverkets styrkortsmodell (version 3.0, AL10A 2004:18012, s. 4) 

Enligt pilarna i modellen ovan framgår att det strategiska målet först ska 
översättas till kritiska framgångsfaktorer för att kunna brytas ner till sådana 
operativa resultatmål som får ingå i styrkortet. För att en kritisk framgångs-
faktor ska kvalificeras in i styrkortet måste den gå att uttrycka i resultatmått.  

Vägverket har ett rigoröst regelverk för ett resultatmåtts egenskaper. 
Måtten ska kunna anses vara väsentliga, entydiga, logiskt uppbyggda och 
objektiva. De ska även kunna tas fram regelbundet, minst en gång per år, till 
rimliga kostnader. När resultatmåtten väl är bestämda så ska de nivåbestäm-
mas i resultatmål. För att ett resultatmål ska kunna införas i styrkortet måste 
det klara en riskanalys, ingå i chefens befogenheter och klara SMART-
kriterierna:  

1. Specifikt: anpassat efter verksamhet, situation och behov 
2. Mätbart: resultat skall kunna fastställas och följas upp 



 

3. Accepterat: förankrat, ha hög legitimitet och väl spegla åtaganden 
4. Realistiskt men utmanande: kunna nås, utgå från rimliga och verkliga 
    förutsättningar 
5. Tidsatt: i förväg fastställd tidsperiod 

Ett resultatmål skall också vara tydligt och otvetydigt. Ansvarig chef skall ha 
ett väsentligt inflytande över måluppfyllelsen. 

Innan ett resultatmål fastställs skall en riskanalys (grov målanalys) genom-
föras. Se avsnitt 5.11. Det kan också vara nödvändigt att göra en inmätning, 
vilket gör det möjligt att pröva relevansen så att det blir rätt nivå på målsätt-
ningen. (Vägverkets styrkortsmodell, version 3.0, s. 20, kursivering i original)  

Till skillnad från resultatmålen ska ett strategiskt mål enligt Vägverket vara 
långsiktigt, generellt, öppet och värdefokuserat (Vägverkets styrkortsmodell, 
version 3.0, s. 15). Öppenheten i målet uttrycks genom begrepp som att det 
ska öka, minska eller förbättras istället för att ange specifika mått.  

Det sjätte transportpolitiska delmålet kom med 2002 års regleringsbrev till 
Vägverket. Då fanns ännu ingen gällande intern strategisk plan. I 2002 års 
verksamhetsplanering lyfter Vägverket in ett jämställt transportsystem i det 
övergripande styrkortets utvecklingsfokus där man enligt modellen ställer 
frågan: ”Vad ska vi göra för att utveckla vår verksamhet om vi ska kunna ha 
en attraktiv arbetsplats, ett effektivt arbetssätt, kunna uppfylla kundbehoven 
och klara vårt uppdrag?”. Resultatmålet som sätts är att en nulägesanalys ska 
vara genomförd och mått vara framtagna. Att ta fram mått för ett jämställt 
transportsystem var ett särskilt uppdrag som stipulerades i regleringsbrevet: 

... att utarbeta ett uppföljningssystem med mått och indikatorer i syfte att följa 
utvecklingen av verkets verksamhetsmål. Särskilt inom delmålen om ett 
tillgängligt transportsystem, en hög transportkvalitet och ett jämställt trans-
portsystem saknas lämpliga mått och indikatorer. Vägverket skall utveckla 
systemet i samarbete med SIKA. Uppföljningssystemet kommer att behöva 
ses över kontinuerligt. Vägverket skall göra en första redovisning av arbetet 
senast den 1 oktober 2002. (Vägverkets Regleringsbrev 2002, 1.4. Uppdrag) 

Som svar på det uppdraget presenterar Vägverket fyra indikatorer avseende 
ett jämställt transportsystem:  

– kvinnors respektive mäns behov och värderingar 
– jämställd representation i beredande och beslutande organ 
– kvinnors och mäns resmönster inklusive färdsätt 
– kvinnors och mäns preferenser avseende förändringsbehov (Vägverkets 
utvecklingsarbete avseende transportpolitiska delmål om transportsystemets 
syfte, 2002-09-25) 

Inför nästa års verksamhetsplanering fanns den första interna strategiska 
planen att utgå från (2003−2012). I den långsiktiga, strategiska planen såg vi 
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tidigare att Vägverket hade lagt in indikatorer som skulle följas upp fördelat 
på män och kvinnor både i uppdragsgivar-, kund- och i medarbetar- & internt 
fokus. Men här, i styrkortet för 2003 i den kortsiktiga verksamhetsplanen, är 
det endast i medarbetarfokus som jämställdheten uppmärksammas. Det är två 
resultatmål som båda handlar om ökad andel kvinnor, dels som chefer, dels 
som deltagare i lednings- och projektstyrgrupper. Resultatmålen kan därför 
knappast ses som en översättning direkt från det sjätte transportpolitiska 
delmålet, eftersom resultatmålen ligger närmare det interna jämställdhets-
arbete som kan relateras till jämställdhetslagens område. 

I 2004 års styrkort finns jämställdhetsmål med både i uppdragsgivar- och i 
medarbetarfokus. I båda fallen handlar det om att andelen kvinnor ska öka i 
olika sammanhang. Dels vill Vägverket få fler beslutande grupper med jämn 
könsfördelning (dvs. fler grupper med minst 40 procent representation från 
vardera kön), dels pekas affärsenheterna ut där andelen kvinnliga medarbetare 
behöver öka till 15 procent. 

I 2005 års styrkort är motsvarande mål om jämn könsfördelning i beslut-
ande grupper som föregående år fanns i uppdragsgivarfokus flyttat till medar-
betarfokus. I utvecklingsfokus finns nu en helt ny typ av mål som syftar både 
på det första och det sjätte transportpolitiska delmålet och som anger att två 
nationella samarbetsprojekt ska genomföras för tillgänglighet och jämställd-
het. 

I styrkortet för 2006 får trendbrottet från 2005, som det nya styrkortsmålet 
om genomförande av projekt för jämställdhet i transportsystemet innebar, helt 
genomslag. Nu finns det inte några mål om jämn könsfördelning med längre 
utan inriktningen är istället kunskap och implementering. En utbildning om 
jämställdhet introduceras och styrkortsmålet sätts till att den ska ha genom-
gåtts av 25 procent av medarbetarna i strategiska personalgrupper. I utveck-
lingsfokus är målet att en metod för sociala konsekvensanalyser ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv ska vara framtagen och under året även tillämpad i två 
vägprojekt. 

I styrkortet för verksamhetsår 2007 förstärks den nya trenden med kunskap 
om jämställdhet och jämställdhetsintegrering i verksamheten. I medarbetar-
fokus utökas målet till att ytterligare 25 procent av relevanta personalgrupper 
ska ha genomgått en jämställdhetsutbildning så att man når upp till 50 
procent. I utvecklingsfokus är målet att sociala konsekvensanalyser ska 
genomföras på två objekt som avser något annat än investeringsobjekt. Dess-
utom ska 48 aktiviteter som bidrar till det sjätte delmålet genomföras. Dessa 
aktiviteter ska vara fördelade på sex viktiga områden i den strategiska planen. 

I styrkortet för 2008 har man en ny sorts resultatmål för ett jämställt 
transportsystem. Det är lagt i uppdragsgivarfokus och ställer krav på att man 
vid alla upphandlingar av sådant som rör kärnverksamheten ska tillämpa en 
framtagen checklista för jämställdhetsintegrering.  
I sammanfattningen nedan ser vi att det har funnits styrkortsmål som rör 
jämställdhet varje år sedan det kom 2002. Resultatmålen har förändrats över 
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tiden: från fokus på att andelen kvinnor (internt) ska öka till att personal ska 
ha genomgått utbildning i jämställdhet (en väg till ett externt orienterat 
arbete) och att man faktiskt genomför jämställdhetsintegrering i skarpa 
projekt (externt). Det är värt att notera att frågan aldrig varit inne i kundfokus.  
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Figur 8: En sammanfattning av jämställdhetsmål i Vägverkets styrkort 2002−2008  

Vägverkets årsredovisning 
I Vägverkets årsredovisning för 2002 skriver GD ingenting om jämställdhets-
målet i sin inledande kommentar. Där fokuseras Vägverkets nya vision ”vi 
gör den goda resan möjlig” och hur den står för att gå från vägbyggare till 
samhällsbyggare genom ett kundorienterat arbetssätt. Vägverket ger heller 
ingen bedömning av måluppfyllelse för det sjätte transportpolitiska delmålet. 
Ett jämställt transportsystem kommenteras med en kort text som berättar att 
forskningsresurser har lagts på att analysera vilka konsekvenser jämställd-
hetsperspektivet bör få för vägtransportsystemets utformning. Något belopp 
på forskningssatsningen eller specifikation av pågående projekt finns inte 
angivet. Vägverket fortsätter med att önska en normförändring när det gäller 
bilkörning: ”Vad gäller trafiksäkerhet bör kvinnors inställning och beteende 
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som bilförare bli norm. Kvinnor utsätter sig för mindre risker och har 
positivare attityder till trafiksäkerhet.” (Vägverkets årsredovisning 2002, s 
58−59). Vägverket anger också att de har låtit en utvecklingsstrategi växa 
fram som inriktar sig på ökad trygghet mot könsrelaterat fysiskt våld. Utöver 
den redovisning som direkt handlar om transportsystemet kommenteras också 
den interna jämställdheten inom Vägverket. En väsentlig ökning av andelen 
kvinnliga chefer förutses i samband med planerade organisationsförändringar. 

I Vägverkets årsredovisning för 2003 finns fortfarande ingenting om det 
jämställda transportsystemet i GD:s inledande kommentar. I den samman-
fattande bedömningen av årets resultat markeras jämställdhetsmålet med gult 
vilket betyder att målet delvis har uppfyllts. Som kommentar till målupp-
fyllelsen skriver Vägverket:  

Kvinnor använder vägtransportsystemet på annat sätt eller i annan omfattning 
än män, men hur är svårt att mäta. Representationen i arbetsgrupper motsvarar 
ungefär könsfördelningen på de enheter som ofta representerar Vägverket i 
externa sammanhang. (Vägverkets årsredovisning 2003, s. 9)  

Det finns ingen könsuppdelad statistik i redovisningen av tillgänglighet eller 
trafiksäkerhet. Där särredovisas barn och funktionshindrade. Genusperspektiv 
finns inte heller i redovisningen av transportkvalitet, miljö eller regional 
utveckling. På två sidor redovisar Vägverket resultatet av 2003 års arbete med 
ett jämställt transportsystem. Det inleds med fyra utgångspunkter för att 
konkretisera målet: 

• samma möjligheter till ekonomiskt oberoende 

• lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbets-
villkor, och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet 

• lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av person-
liga ambitioner, intressen och talanger 

• frihet från könsrelaterat våld (Vägverkets årsredovisning 2003, s. 57− 
58) 

Det framgår inte av årsredovisningen, men formuleringarna är hämtade från 
regeringens skrivelse ”Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet” (Skr. 1999/ 
2000:24, s. 6) där det även framgår att det då rådande övergripande målet för 
jämställdhetspolitiken var att ”kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden”. Vägverket har med 
sina utgångspunkter inkluderat fyra av sex preciseringar av det jämställd-
hetspolitiska huvudmålet. De två eliminerade preciseringarna är: ”en jämn 
fördelning av makt och inflytande” samt ”delat ansvar för hem och barn”. 
Men, mot bakgrund av att den andra delen av målformuleringen för ett 
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jämställt transportsystem lyder: ”Målet är en jämn fördelning av makt och 
inflytande mellan kvinnor och män inom vägtransportområdet” kan det 
betraktas som att Vägverket endast har exkluderat det delade ansvaret för 
hem och barn. I övrigt är samtliga generella mål för jämställdhetspolitiken 
refererade i årsredovisningen.  

Efter dessa utgångspunkter följer en beskrivning av skillnader mellan mäns 
och kvinnors resmönster vilken avslutas med konstaterande om att generell 
kunskap om kvinnors och mäns rörlighet i olika delar av landet saknas. Tre 
olika rapporter refereras. Dels SLTF:s rikstäckande kvalitets- och attityd-
undersökning Kollektivtrafikbarometern, dels SOU 2003:67 Kollektivtrafik 
med människan i centrum som beskriver värderingar och attityder om 
vägsystemets utformning. För att ge exempel på kvalitativa värderingar av 
olika indikatorer som kan användas för att ”mer påtagligt kunna ta hänsyn till 
kvinnors värderingar” (s. 58) kopplat till kollektivtrafikresandet – busshåll-
platser, väntsalar och turtäthet, enkla system, säkerhet och trygghet samt 
förare och personal – refereras en synopsis till den senare publicerade rap-
porten Persontransporternas ”vita fläckar” – om arbetspendling med kollek-
tivtrafik ur ett genusperspektiv (Friberg m.fl. 2004). Här redovisas också att 
fler män än kvinnor påverkar vägplaneringen vid samrådsmöten och i beslut-
ande grupper och att rapporten Jämställdhet i vägtransportsystemet – jäm-
ställd vägplanering (Vägverket 2003:51) togs fram mot den bakgrunden. 
Rapporten behandlar jämställdhet i samband med en vägutredning i Skåne där 
förslag ges för hur man ska få fler kvinnor till samrådsmöten, hur en social 
konsekvensbeskrivning kan genomföras och hur trygghetsbefrämjande åt-
gärder kan utformas vid kollektivtrafikhållplatser. 

Under en egen rubrik i årsredovisningen för 2003 diskuteras kvinnors 
representation och inflytande inom vägtransportområdet. Läsaren får reda på 
att man saknar en kartläggning av hur Vägverkets könsrepresentation ser ut i 
externa arbetsgrupper. Däremot har en uppföljning av antalet kvinnor respek-
tive män på Vägverkets regionala avdelningar, som ofta representerar 
Vägverket i externa sammanhang, visat att ca 40 procent var kvinnor. Målet 
bedöms vara delvis uppfyllt.  

Det sjätte delmålet lyser fortfarande gult i årsredovisningen för 2004. Den 
övergripande kommentaren till måluppfyllelsen är: 

Det är stora variationer i könsfördelningen i olika former av samverkans-
grupper inom vägtransportsektorn. Insamling av kunskap pågår om hur 
vägtransportsystemet ska utformas och om kvinnors och mäns transportbehov. 
(Vägverkets årsredovisning 2004, s. 9) 

Redovisningen sker sedan på två sidor (s. 28−29) och inleds återigen med de 
fyra utgångspunkterna från 2003. Detta år får läsaren veta att dessa utgör spe-
cificeringar till det övergripande målet för den svenska jämställdhets-
politiken. Upplägget av redovisningen fortsätter som förra året med målets 
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två delar under separata rubriker. Den första delen presenteras även i år under 
rubriken ”Kvinnors och mäns möjligheter att utnyttja vägtransportsystemet”. 
Här ger Vägverket en könsbaserad analys av vägtransportsystemet. Med hän-
visning till forskningsrapporter beskrivs framför allt resultaten av kvinnors 
förhållande till vägtransportsystemet i jämförelse med mäns. Det är vad 
kvinnor gör och önskar som främst speglas. Den analyserande delen av målet 
anses därmed vara delvis uppnådd.  

Under rubriken ”Kvinnors och mäns representation och inflytande inom 
vägtransportområdet” redovisas den andra delen av det sjätte delmålet genom 
att resultatet av mätningar från olika externa möten beskrivs: 

Under 2004 har fem av Vägverkets sju regioner genomfört en studie av hur 
könsfördelningen ser ut i arbetsgrupper och andra samarbetsforum i myndig-
hetens externa verksamhet. Av totala antalet möten med fyra eller fler del-
tagare har 72 procent en representation där inget av könen har färre än två 
deltagare. Av dessa möten har 24 procent en representation med minst 40 pro-
cent av vardera könet.  

Målet bedöms som delvis uppfyllt efter en sammanvägning av dessa andelar. 
(Vägverkets årsredovisning 2004, s. 29) 

Redovisningen ger läsaren en möjlighet att granska Vägverkets bedömning av 
måluppfyllelse. Men formuleringen är inte enkel att följa. Att det endast är 17 
procent av samtliga möten som hade jämn könsfördelning är inte självklart att 
utläsa37. Det gör det också svårt att hålla med i Vägverkets tolkning om att 
målet skulle vara delvis uppfyllt. Om total måluppfyllelse innebär att alla 
möten har jämn könsfördelning, dvs. målet är 100 procent, så kan uppnådda 
17 procent knappast bedömas som annat än att man är mycket långt från 
målet. Man kan fråga sig vilket resultat som skulle göra att myndigheten 
valde att redovisa målet som icke uppfyllt.  

I årsredovisningen för 2005 nämner GD för första gången jämställdhet i 
sin inledande kommentar: 

Arbetet med att förbättra jämställdheten fortsätter. Under 2005 satsade 
Vägverket och Banverket på att ta fram grundläggande kunskap om 
jämställdhetsfrågorna, bland annat med en skrift som dokumenterar olika 
berördas syn på frågan. Detta för att skapa bättre underlag för åtgärder och 
insatser för ett jämställt transportsystem. Vägverket har också fortsatt arbetet 
med att öka jämställdheten i arbets- och beslutsgrupper internt och externt. 
(Vägverkets årsredovisning 2005, s. 9) 

Nytt för året är också att en del av det sjätte delmålet lyser grönt. Den första, 
analyserande delen av målet bedöms fortfarande som delvis uppfyllt med gult 

                                                      
37 72 % av samtliga möten hade möjlighet att ha jämn könsfördelning. Av dessa möjliga möten 
hade 24 % jämn könsfördelning: 72 % * 24 % = 17 %. 
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lysande lampa, men den andra delen som handlar om fördelning av makt och 
inflytande anges nu som uppfyllt. Den sammanfattande kommentaren till hela 
målet lyder: 

Det är stora variationer i könsfördelningen mellan olika samverkansgrupper 
inom vägtransportsektorn. Insamling av kunskap pågår om hur vägtransport-
systemet ska utformas och om kvinnors och mäns transportbehov. (Vägverkets 
årsredovisning 2005, s. 9) 

På de två sidor (s. 30−31) där jämställdhetsmålet redovisas i sin helhet refe-
reras först till pågående och avslutade FUD-projekt, vilka visar jämförelser av 
kvinnors och mäns resmönster och attityder till transportsystemet. Utöver 
övergripande beskrivningar av resultaten från studierna redovisas också att 
Vägverket har inlett arbetet med att få fram utbildningar om jämställdhet som 
riktas både till strategisk personal i den egna organisationen och till externt 
anlitade forskare. Två specifika samverkansprojekt inom samhällsplanering 
vilka inkluderar jämställdhetsperspektiv lyfts även fram.  

För den andra delen av jämställdhetsmålet konstateras att en utgångspunkt 
för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka transport-
systemets utformning är att få jämn könsfördelning både i olika beslutande-
grupper, i FUD-projekt och bland chefer inom Vägverket. Vägverket grundar 
måluppfyllelsen på följande statistik: 

Under 2005 har Vägverket följt upp i vilken omfattning kvinnor medverkar i 
arbetsgrupper eller andra samarbetsforum i Vägverkets externa verksamhet. På 
de ca 200 möten som Vägverkets regioner har följt upp var andelen kvinnliga 
deltagare totalt 30 procent*. Bland dem som har representerat Vägverket på 
mötena var fördelningen 26 procent kvinnor och 74 procent män. Målet 
bedöms som uppfyllt. 

* Gränsvärdet för måluppfyllelse (minst 27 procent) kommer stegvis att höjas. 
(Vägverkets årsredovisning 2005, s. 31) 

Denna redovisning gör att Vägverket tänder det gröna ljuset. Men hur kan 30 
respektive 26 procent kvinnor betyda jämn könsfördelning när den veder-
tagna gränsen är minst 40 procent? Det är ett exempel på hur R utläst som 
”realistiskt” i SMART-kriterierna leder till en relativ måluppfyllelse av 
kortsiktiga, internt anpassade mål. När översättning sker till ett värde som 
redigeras enligt principerna för myndighetens interna målstyrningssystem 
fjärmar sig resultatomdömet från de kriterier som generellt gäller för 
begreppet jämn könsfördelning. 

I årsredovisningen för 2006 inleder GD med att skriva om kundorientering 
som en viktig ledstjärna för Vägverket. Texten säger ingenting om köns-
perspektiv. Trafiksäkerheten diskuteras i termer av antalet ”dödade personer” 
och ”omkomna i trafiken”, men könsfördelning saknas. 
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Trafikljusmarkeringen är samma som föregående år för de två delarna i 
jämställdhetsmålet: gult respektive grönt. I en sammanfattande kommentar 
uttrycks måluppfyllelsen på följande sätt: ”Utbildningar och andra åtgärder 
bedöms ha bidragit till ökad grad av jämställdhetsintegrering i verksamheten” 
(Vägverkets årsredovisning 2006, s. 9). 

Jämställdhetsmålet redovisas mer utförligt på drygt två sidor (Vägverkets 
årsredovisning 2006, s. 38−40) längre fram i årsredovisningen. Vägverket 
inleder med en diskussion om att måluppfyllelse endast kan bedömas genom 
att analysera jämställdhetsintegreringen i de övriga delmålen. Att det saknas 
en tydlig målbild, att befintliga mått endast omfattar några få delar av 
jämställdheten och att det saknas kunskaper om samband mellan insatser och 
effekter rapporteras som problematiskt för utvärderingen av målet. Rapporte-
ringen fortsätter med en beskrivning av kvinnors och mäns utnyttjande av 
vägtransportsystemet vilket baseras på olika forskningsrapporter från Transek 
och SIKA. Under rubriken ”Integrering av jämställdhet i verksamheten” 
anges först representationen av kvinnor och män i beslutsgrupper samt 
andelen kvinnliga chefer i Vägverket. 

Vägverket jämför också sina insatser i förhållande till JämStöds38 modell i 
åtta steg för jämställdhetsintegrering av en organisation. I analysen berättas 
att 45 procent av den strategiska personalen i myndighetsdelen genomgått 
jämställdhetsutbildning, att en metod för social konsekvensanalys ur jäm-
ställdhetsperspektiv är framtagen samt att transportforskare inbjudits till ett 
seminarium med syfte att få dem att ta med jämställdhetsperspektivet i 
ansökningar och forskningsresultat.  

Sedan övergår rapporteringen till planerade åtgärder. Under 2007 ska 
långsiktiga mål och strategier för jämställdhetsarbete behandlas i samband 
med utvecklingen av Vägverkets strategiska plan. Utbildningsinsatserna ska 
fortsätta, bland annat med framtagningen av en datorbaserad jämställdhets-
utbildning som kommer att riktas till samtliga anställda. Den första delen av 
målet bedöms vara delvis uppfyllt. En läsare av årsredovisningen får inte veta 
om den bedömningen bygger på vad som framkommit i rapporteringen av 
planerade åtgärder. Man kan fundera på ansatsen att redovisa sådant som ska 
ske. Det bygger på en uppfattning om att planeringsarbetet i sig är en 
prestation som är värd att redovisa. 

Den andra delen av det sjätte transportpolitiska delmålet, som ska visa om 
en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män är 
uppnådd inom vägtransportområdet, bedöms vara uppfyllt. Bedömningen 
grundas på mätresultat från 250 möten som Vägverkets regioner följt upp 
under 2006. I år blev den kvinnliga representationen 32 procent, vilket var 
den nivå som utgjorde gränsvärdet.  

                                                      
38 Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten, N2005:02 
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Vägverkets sektorsredovisning 
I sektorsredovisningen rapporterar Vägverket årligen en samlad analys av 
hela vägtransportsektorn. När det sjätte delmålet var nytt skrev GD i sin 
inledande kommentar att jämställdhetsperspektivet var ett av tre utvalda 
områden de på ett fördjupande sätt ville analysera i 2002 års sektors-
redovisning (Vägverket 2003:36). Där konstateras, precis som i årsredo-
visningen, att det inte är mannen utan kvinnan som bör vara norm i trafiken 
eftersom män tar större risker än kvinnliga bilförare. Man pekar på att det 
finns skillnader i kvinnors och mäns resmönster och menar att det finns flera 
förklaringar till varför det ser ut så. I texten hänvisas till att regeringen anser 
att kvinnors perspektiv är dåligt företrädda vid planering, beslut och 
förvaltning av rådande trafiksystem. 

Rapporten refererar till flera av de mål som finns inom ramen för 
jämställdhetspolitiken, såsom jämn fördelning av makt och inflytande, samma 
möjligheter till ekonomiskt oberoende, frihet från könsrelaterat våld, lika 
villkor och förutsättningar i fråga om företagande etc. Dessa mål anges som 
utgångspunkter för transportsektorns utvecklingsarbete av ett jämställt 
transportsystem. Vidare rapporteras att ett nätverk har skapats ”för kvinnor 
som arbetar med trafik- och transportfrågor.” (Vägverket 2003:36, s. 27). Det 
är benämnt Nätverket Kvinnor i transportpolitiken39 vilket gör att både 
namnet och Vägverkets sätt att presentera nätverket diskursivt exkluderar 
män, trots att dess syfte enligt Vägverkets sektorsredovisning är att ”... verka 
för en ökad jämställdhet inom transportsektorn och vara en mötesplats för 
information och diskussion om transportpolitiska frågor” (Vägverket 
2003:36, s. 27). 

I den sammanfattande bedömningen av de transportpolitiska delmålen 
anges två aspekter per delmål. Den ena aspekten utgör den förändring av 
måluppfyllelse som skett under året där en säker förbättring rapporteras med 
grönt ljus, osäker förändring är gul och säker försämring lyser röd. Den andra 
aspekten är möjligheten att nå måluppfyllelse där grönt anger att målet 
kommer att nås, gult att det är osäkert samt rött att målet inte kommer att nås. 
I 2002 års sektorsredovisning är förändringen gul, dvs. osäker medan det 
lyser grönt för att målet ska komma att nås (Ibid., s. 7). 

I 2003 års sektorsredovisning (Vägverket 2004:29) lyser det bara grönt 
vilket innebär att den samlande bedömningen är att det skett en säker 
förbättring av tillståndet i vägtransportsystemet ur jämställdhetsperspektiv 
och att det sjätte delmålet kommer att nås.  Detta motiveras med att kunska-
perna om kvinnors och mäns resmönster och attityder till vägtransport-
systemet har ökat, och att exempelvis känslor av trygghet har uppmärk-
sammats. Vägverket refererar också till att trygghetsaspekter har förts in i 
planeringsverktyg för transportsystemet och att fysiska åtgärder rörande 

                                                      
39 kvinnoritransportpolitiken.se
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trygghet redan har genomförts. Rapporten från Skåne som behandlar jäm-
ställd vägplanering (Vägverket 2003:51) presenteras relativt utförligt som en 
åtgärd under året.  

Andra redovisade åtgärder är dels ett seminarium om transportforskning 
och jämställdhet som genomförts av Nätverket för kvinnor i transport-
politiken, dels olika projekt för belysning inom offentliga miljöer runtom i 
Sverige. I sektorsrapporten konstateras att lika könsmässig representation är 
en förutsättning för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att 
påverka transportsystemet. Mot den bakgrunden redovisas en kartläggning av 
könsfördelning i ekonomiskt ansvariga beslutsgrupper avseende investeringar 
i vägtransportsystemet samt könsfördelning inom Vägverket. 

År 2004 är sektorsrapportens struktur något förändrad jämfört med tidigare 
år. Nu redovisas en långsiktig och trendmässig utveckling av måluppfyllelse. 
Grönt innebär att målet har nåtts eller kommer att nås, gult visar att det är 
osäkert om målet kan nås eller att det saknas underlag för att göra en bedöm-
ning medan rött ljus innebär att målet troligen inte kan nås. För det sjätte 
delmålet lyser två gula ljus. Vägverket hänvisar till att det saknas underlag för 
att bedöma utvecklingen av den första delen av målet som handlar om 
transportsystemets utformning så att det svarar mot kvinnors och mäns trans-
portbehov samt att kvinnor och män ska ha samma påverkansmöjligheter och 
dess värderingar ska tillmätas samma vikt. För den andra delen, som talar om 
jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män, redovisas 
en successivt högre andel kvinnor i beslutande organ samtidigt som den 
gulmarkerade bedömningen visar att måluppfyllelse är osäker.  

I rapporteringen av delmålet pekas på resmönster och tillgänglighet i 
könsperspektiv. Statistik över könsfördelning på olika positioner inom 
vägtransportsektorn redovisas som svar på delmålets krav på lika inflytande. 
Könsfördelningen varierar starkt både vertikalt och horisontellt. På högre 
befattningar dominerar män liksom i Vägverkets affärsområden konsult och 
produktion medan könsfördelningen är något jämnare inom myndigheten. 
Sektorsredovisningen för 2004 avslutas med en uppmaning om att ”genus- 
och jämställdhetskompetensen behöver stärkas” (Vägverket 2005:28, s. 42). 

I 2005 års sektorsredovisning har rapporteringsstrukturen justerats ytter-
ligare. Nu bedöms graden av måluppfyllelse för de sex delmålen samt respek-
tive delmåls etappmål. Färgkodningen har därför ändrats så att gult nu inne-
bär att delar av målet har uppfyllts. En nyhet är dessutom en fjärde grå färg 
som visar att underlag för bedömning saknas. Då ett jämställt transportsystem 
ännu saknar etappmål redovisas hela delmålet med en samlad bedömning och 
där är trafikljuset släckt, dvs. grått. Ett jämställt transportsystem är det enda 
transportpolitiska delmål som varken kunde markeras som rött, gult eller 
grönt. 

Fyra sidor ägnas åt att rapportera om det sjätte transportpolitiska delmålet 
(Vägverket 2006:22, s. 44−47). Rapporteringen börjar med en historik och 
referens till Jämits slutbetänkande (SOU 2001:44). Sedan återkommer del-
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målets relation till jämställdhetspolitikens mål, på samma sätt som i 2002 års 
sektorsredovisning. Här beskrivs även strategin för jämställdhetsintegrering 
och motiven till varför ett jämställdhetsmål formulerats för vägtransport-
sektorn. Vägverket resonerar sig fram till att de mått som krävs för att kunna 
bedöma det sjätte delmålet ska visa graden av integrering av kvinnors och 
mäns värderingar och åsikter. Här målas en vision upp om att det jämställda 
transportsystemet har uppnåtts när kvinnors och mäns värderingar och behov 
”hanteras rättvist, ständigt och självklart – utan att man särskilt behöver tänka 
på det” (s. 46). Det kan tolkas som att visionen styrs av rättvisemotiv för 
jämställdhet, istället för de nyttomotiv som tidigare har fått vara ledande. 

Rapporten ger exempel på processmått och tillståndsmått som man menar 
behöver utvecklas. Processmåtten förväntas kunna beskriva graden av 
integrering. Flera processmått föreslås ange andelen kvinnor och män som 
upplever sig ha inflytande och påverkansmöjligheter när det gäller beslut om 
transportsystemet. Ett processmått gäller graden av genuskompetens hos 
personalen. Tillståndsmått ska kunna beskriva graden av jämställdhet i 
dagens vägtransportsystems utformning och funktion. De exempel som ges på 
tillståndsmått handlar främst om andelen kvinnors och mäns upplevelser i 
transportsystemet. Ett måttförslag gäller graden av hänsynstagande till 
kvinnliga respektive manliga fysiska egenskaper vid utformningen av vägar 
och fordon. Samtidigt varnar man för att få fram mått som riskerar att 
cementera icke önskvärda könsstrukturer: 

SIKA menar i sin rapport om etappmål för ett jämställt transportsystem 
(Rapport 2002:5) att det som en följd av det genussystem som råder är troligt 
att dagens resmönster och transportbehov inte speglar de ”genuina” behoven 
och transportmönstren. Risken är att man genom att åtgärda och anpassa 
transportsystemets utformning till mäns och kvinnors i dag uttalade värdering-
ar och behov underlättar vardagen i dagsläget, medan det i ett längre och 
vidare perspektiv befäster traditionella könsroller (Vägverket 2006:22, s. 46). 

Liksom de två tidigare åren redovisas även viss statistik om kvinnors repre-
sentation i olika sammanhang.  

I inledningen till 2006 års sektorsredovisning berättar Vägverkets GD att 
de för första gången analyserar utvecklingen utifrån det övergripande trans-
portpolitiska målet i syfte att få ett helhetsperspektiv. GD ger kommentarer 
till varje transportpolitiskt delmål: ”Då det gäller målet för jämställdhet 
behöver vi veta mer innan vi vågar uttala oss om hur långt sektorn kommit i 
sin helhet” (Vägverket 2007:21, s. 3). 

Precis som föregående år är ett jämställt vägtransportsystem det enda mål i 
sektorsredovisningen för 2006 som markeras med grått, vilket signalerar att 
underlag för bedömning saknas. Målet rapporteras på fyra sidor (50−53) 
under flera rubriker. Under den första rubriken ”Intentioner och avsikter med 
delmålet” problematiseras målformuleringen och ställs i perspektiv av vem/ 
vilka det är som kan uppleva jämställdheten.Vägverket anger att det är 
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brukarna själva som kan avgöra hur jämställd utformningen av vägtransport-
systemet är. Underförstått framgår det att Vägverket upplever det svårt att 
fånga bilden av hur jämställt transportsystemet är. För medarbetarna inom 
vägsektorn är det däremot lättare att avgöra i vilken mån det finns jämställda 
möjligheter att påverka vägtransportsystemets utformning och funktion. 
Vägverket skriver att påverkansmöjligheterna går att avgöra då det ”på ett 
ytligt plan” (s. 50) kan visa sig i statistik från könsrepresentation i besluts-
processen. Här refereras också till det projekt som ligger till grund för denna 
avhandling: 

Det gäller att synliggöra könsmönstren (inklusive information om både 
kvantitativa och kvalitativa parametrar uppdelad på kön) och låta den 
informationen återspeglas i ekonomistyrningen, i planeringsprocesser, mål, 
resursfördelning och uppföljning av utfört arbete. Medborgarnas behov ska 
fångas upp i dessa processer identifierade som kvinnors och mäns 
erfarenheter, och byggas in i transportsystemet på lika villkor (Stockholms 
universitet, Företagsekonomiska institutionen: slutrapport 2006 ”Ett jämställt 
transportsystem”, Eva Wittbom). (Vägverket 2007:21, s. 50) 

Under den andra rubriken ”Strategi för jämställdhetsintegrering” konstateras 
inledningsvis att det behövs ett systematiskt förändringsarbete. På samma sätt 
som i Vägverkets årsredovisning 2006 refereras här till JämStöds modell för 
jämställdhetsintegrering i åtta steg. Under nästa rubrik ”Mått för mätning av 
jämställt vägtransportsystem” listas först tolv olika mått. De introduceras som 
exempel på mått som används för att kunna bedöma jämställdhetstillståndet i 
vägtransportsystemet sett mot de övriga delmålen eller i form av könsbase-
rade resmönster40.  Därefter listas ytterligare sex mått som ska bedöma graden 
av jämställdhetsintegrering i organisationen. I texten poängteras att jämn 
könsfördelning inte är en garanti för att besluten tas med jämställdhetspers-

                                                      
40 Exempel på mått som används och bedöms:  

• andel kvinnor respektive män som arbetar deltid (påverkar resmönstren) 
• andel kvinnor respektive män som tar ansvar för hushållsarbetet och tar på sig 

omsorg om barn och gamla (påverkar resmönstren) 
• pendlingsmönster  för kvinnor respektive män och storleken på de geografiska  

områden där kvinnor respektive män bor och arbetar 
• andel av resandet som sker med bil för kvinnor respektive män 
• typ av resor kvinnor respektive män (exempelvis arbetsresor och serviceresor) 
• tillgång till bil i hushållet för kvinnor respektive män 
• andel av kvinnors respektive mäns arbetsresor som sker med kollektivtrafik 
• risk att dödas eller svårt skadas i vägtrafiken för kvinnor respektive män 
• benägenhet att ta risker i vägtrafiken för kvinnor respektive män 
• kvinnors respektive mäns uppfattningar om det är acceptabelt eller inte att människor 

dödas i trafiken 
• synen på regelövervakning hos kvinnor respektive män 
• typ av information om vägtransportsystemet som kvinnor respektive män efterfrågar. 

(Vägverket 2007:21, s. 51) 
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pektiv, men det ses som en grundförutsättning. De sex måtten anger andel 
kvinnor respektive män i olika positioner. Vägverket drar slutsatsen att vida-
reutvecklingen av mått för jämställdhetsmålet bör bedrivas så att man får 
fram kvalitativa mått som komplement till nuvarande kvantitativa mått samt 
finna effektmått som säger något om hur jämställt vägtransportsystemet är. 
Under nästa rubrik ”Utfall – jämställdhet” beskrivs resultat från mätningarna 
enligt listade mått.  

Under rubriken ”Graden av måluppfyllelse” motiveras det släckta trafik-
ljusets grå markering i två korta meningar som torrt konstaterar att det saknas 
data från de flesta aktörerna inom sektorn vilket gör att bedömningen får 
avvakta. Vägverket gör också några reflektioner om varför det ser ut som det 
gör.  

Det är manlig dominans i de forum som påverkar tillkomst, utformning och 
förvaltning av vägtransportsystemet. Jämställdhetsintegreringen är generellt 
sett låg. Det har rimligen medfört att åtgärder som förbättrat vägtransport-
systemet utgått från manliga resmönster, de manliga perspektiven har fått 
högst prioritet och störst resurser. (Vägverket 2007:21, s. 53) 

En diskussion om problematiken med jämställdhetssatsningar på kort och 
lång sikt tas också upp. Här finns en kommentar om att det som görs för att 
anpassa vägtransportsystemet till dagens behov riskerar att konservera 
könsmönster som finns i samhället. Mot den bakgrunden menar Vägverket att 
alla berörda organisationer behöver verka för ökad jämställdhetsintegrering så 
att jämställdhet kan uppnås på lång sikt och därigenom få fram ett 
transportsystem som fungerar lika väl för kvinnor som för män och som 
borgar för dess säkerhet.  

Mer ”kvinnliga” förhållningssätt är att föredra, både med tanke på hållbarhets-
perspektivet (ekonomiskt, miljömässigt och socialt), koldioxidproblematiken 
och trafiksäkerheten. Till det sista bidrar det faktum att det finns stora 
skillnader mellan könen i dödlighet i trafiken. (Vägverket 2007:21, s. 53) 

Sektorsredovisningen avser hela vägtransportsektorn där Vägverket är en 
aktör tillsammans med flera andra medan årsredovisningen enbart berättar om 
Vägverkets uppnådda resultat. Vi har sett att redovisningen sker på lite olika 
sätt i de två årsrapporterna sinsemellan och även över åren. Det kan ändå vara 
av intresse att sammanställa hur uppfattningen om målets utveckling har sett 
ut i skenet från trafikljusen (figur 9). 
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Figur 9: Målbedömningen i Vägverkets års- respektive sektorsredovisningar  
              2002−2006 

Sammanfattningsvis utgör berättelsen om Vägverkets formella styrning en 
resa som genomgår olika faser. Några startskott ljöd aldrig eftersom själv-
synen var en jämställd organisation som inte skulle behöva företa någon sär-
skild resa för ett jämställt transportsystem. Vissa aktiviteter hade redan gjorts 
och signaler från högsta ledningen om att det sjätte delmålet måste prioriteras 
saknades. Styrsystemet var till strukturen fullt av indikatorer på skillnader 
mellan kvinnor och män. Dessa låg latenta men aktiverades inte i målstyr-
ningsprocessen. Regeringens uthållighet och fördjupade krav på jämställd-
hetsintegrering har dock inneburit att frågan har lyfts fram något och fått 
ytterligare resurser. Tänkesättet hos de initierade aktörerna, som framgår av 
Vägverkets senast publicerade texter, har också utvecklats i riktning mot en 
relationsinriktad genusmedvetenhet, upp mot det fjärde steget (figur 1). 
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Strategisk planering för järnvägstransportsystemet 
Banverkets vision uttrycktes från år 1998 på följande sätt:  

Banverket skapar förutsättningar för säkra, punktliga, snabba och prisvärda 
järnvägstransporter. Ett ekologiskt hållbart samhälle förutsätter ökad 
järnvägstrafik. Därför ingår järnvägen som en självklar del i transporter av 
människor och gods. Kunniga och lyhörda medarbetare i samverkan skapar 
förtroende för järnvägen och Banverket. 

Då fanns också en särskild vision för hela järnvägssektorn:  

Järnvägssektorn ska – i samverkan med andra transportslag – erbjuda 
resenärer och godstransportkunder de mest prisvärda, pålitliga och 
miljöanpassade transporterna. 

I december 2003 rapporterar GD och ledningsgruppen för Banverket den 
gångna höstens interna arbete med att diskutera hur verksamheten kan 
förbättras. I en kortfattad skrift, Spåren framåt – En återkoppling från 
Nystartsdiskussionerna, ges en programförklaring som ska ligga till grund för 
framtida förändringsarbete. Visionen ändras då till en för både Banverket och 
hela järnvägssektorn gemensamt hållen formulering: ”Järnvägen är en själv-
klar del i person- och godstransporterna”. 

De värderingar som lyfts fram för Banverket sammanfattas i tre ord: 
ansvarstagande, aktiva och affärsmässiga. Säkerhet, god arbetsmiljö och 
långsiktigt hållbara transportsystem kopplas till ansvarstagande medan 
initiativförmåga, tempo, effektvitet och fokusering på uppgiften hör till ordet 
aktiva och kundorientering, aktivt deltagande i samhällsplanering och leve-
rans av rätt kvalitet ingår i begreppet affärsmässighet (s. 9).  

Det jämställda transportsystemet nämns under rubriken ”En hoppfull bild 
av järnvägen 2007”: ”Många menar att järnvägstrafiken i ökad utsträckning är 
utformad efter både kvinnors och mäns transportbehov” (s. 4). Under rubrik-
en ”Ett Banverk... ... Men olika roller och ansvar” finner vi den enda övriga 
könsrelaterade kommentaren: ”Likaså måste den enskilde medarbetaren tyd-
ligt veta vad som är viktigast att göra och vad som förväntas av henne eller 
honom” (s. 6, min kursivering). 

I det långsiktiga arbetet vill Banverket framför allt få jämställdhetseffekter 
i transportsystemet genom sektorsuppgiften. Utvecklingen av ett jämställt 
transportsystem ska grundas på forskning där FUD-rådet41 får spela en 
bevakande roll. Banverket väljer att fokusera möjligheterna till jämställdhet i 
samband med arbetspendling och trygghetsfrågor. Detta framgår av Ban-
verkets Framtidsplan för järnvägen 2004−2015.  

                                                      
41 FUD-rådet planerar Banverkets satsningar på Forskning, Utveckling och Demonstration 
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Strategisk plan för Banverket 2004 
I juni 2004 har programförklaringen Spåren framåt inarbetats i Banverkets 
första samlade strategiska plan. Planen tas fram för att förbereda införandet 
av styrkort i verksamhetsstyrningen inför 2005. Med utgångspunkt från de 
transportpolitiska målen och den befintliga strategiska styrningen struktureras 
den strategiska planeringen i fyra olika målperspektiv: ”uppdragsgivare och 
samhällsintressenter”, ”kunder”, ”egen verksamhet och förmåga” samt ”ut-
veckling”.  

Banverket lyfter fram tre utmaningar i den strategiska planen inför den 
kommande 10–15-årsperioden. Det gäller att klara framtida säkerhet och kva-
litet, även när järnvägssektorn avregleras, samt att klara de höga investerings-
volymerna, samtidigt som drift och underhåll ska fokuseras. Den tredje 
utmaningen som presenteras är att klara kompetensförsörjningen (s. 6). Stra-
tegiska mål definieras som långsiktiga, generella och öppna i den meningen 
att de ska gälla för upp till tio års sikt, att de berör breda problemställningar 
med många handlingsalternativ och att de är mål att sträva efter och därför 
kan uttryckas i termer av att något ska öka eller minska (Banverket, 2004, s. 
5). 

De transportpolitiska målen är samlade inom målperspektivet ”uppdrags-
givare och samhällsintressenter”. För ett jämställt transportsystem anges 
följande två strategiska mål med återrapporteringskrav: 

Andelen resenärer, uppdelat i kvinnor och män, som anser att järnvägs-
transportsystemet svarar mot deras behov ska öka.  
Återrapporteringskrav: Resenärsundersökningar om järnvägstransport-
systemet. 

Jämställdhetsperspektivet ska vara en integrerad del i Banverkets planerings-
process för byggande av järnväg. 
Återrapporteringskrav: Fördelning kvinnor och män i arbetsgrupper och 
samrådsmöten. (Banverkets samlade strategiska plan, 2004, s. 9, mina 
kursiveringar) 

Strategierna för att nå dessa två mål beskrivs enligt följande:  

För att öka jämställdheten ska Banverket 

• utveckla kunskaperna om jämställdhet 

• skapa tryggare resemiljöer 

• integrera jämställdhet i planeringen 

• skapa förutsättningar för en jämnare könsfördelning inom järnvägs-
sektorn (Banverkets samlade strategiska plan, 2004, s. 10) 
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I övrigt nämns könsrelaterade frågor inom det målperspektivet endast i 
samband med det strategiska målet för tillgänglighet: ”Tillgängligheten/ 
användbarheten av stationer ska öka för alla resenärer oavsett ålder, kön eller 
eventuella funktionshinder” (s. 8). I återrapporteringskraven nämns dock 
endast tillgänglighet för barn och funktionshindrade, utan hänvisning till kön. 

Inom målperspektivet ”egen verksamhet och förmåga" är ett strategiskt 
mål att Banverket ska vara ”den goda arbetsplatsen” (s. 13). Där anges utfall i 
förhållande till jämställdhets- och mångfaldsplanen som återrapporterings-
krav. Trots detta tydliga krav saknas Banverkets jämställdhets- och mång-
faldsplan, som GD beslutade om i januari 2004, i den bilaga till den strategis-
ka planen där alla de externa, interna och strategiska dokument som planen 
bygger på finns uppräknade.  

Strategisk plan för Banverket, reviderad version april 2006 
Två år senare, i april 2006, är den strategiska planen reviderad. Nu är mål-
perspektiven behandlade i två kapitel så att ”kunder” samt ”uppdragsgivare 
och samhällsintressenter” tillsammans kopplas till de transportpolitiska målen 
medan ”egen verksamhet och förmåga” samt ”utveckling” behandlar den 
goda arbetsplatsen, en hög effektivitet och en resultatorienterad utveckling. 
De strategiska målen för det sjätte transportpolitiska delmålet, ett jämställt 
transportsystem, är oförändrade. Den goda arbetsplatsen har nu indelats i flera 
strategiska mål där ett pekar på att det krävs en kompetensmässig mångfald 
och likvärdiga möjligheter oavsett ”ålder, kön, funktionshinder, sexuell 
läggning och etnisk tillhörighet” (s. 10). I denna reviderade strategiska plan 
finns inga återrapporteringskrav med. I uppräkningen av de dokument som 
anses viktiga för den strategiska planen saknas fortfarande jämställdhets- och 
mångfaldsplanen, trots att sådana har producerats både för verksamhetsår 
2005 och 2006.  

Strategisk plan för Banverket, reviderad version september 2006   
Den strategiska planen ses över varje år, men våren 2008 var det fortfarande 
den revidering som gjordes i september 2006 som gällde. Då hade Banverket 
lagt till ytterligare ett strategiskt mål för ett jämställt transportsystem. 
Målformuleringen är hämtad ur den transportpolitiska propositionen Moderna 
transporter (2005/06:160) och avser jämn könsfördelning i ledningsgrupperna 
senast 2010. Det betyder att allt som står om ett jämställt transportsystem i 
Banverkets strategiska plan ryms på en halv sida:   

3.5 Ett jämställt transportsystem 

Övergripande mål 
Ett jämställt järnvägstransportsystem som är utformat så att det svarar mot 
både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma 
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möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och 
förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt. 

Strategiska mål 
Andelen resenärer, uppdelat på kvinnor och män, som anser att 
järnvägstransportsystemet svarar mot deras behov ska öka. (US) 

Jämställdhetsperspektivet ska vara en integrerad del i Banverkets 
planeringsprocess för byggande av järnväg. (US) 

I Banverkets ledningsgrupper (Banverkets ledningsgrupp, CU:s 
ledningsgrupper och Internstyrelser) ska inget kön ha en representation som 
understiger 40 procent senast 2010. (US) (Banverkets samlade strategiska 
plan, s. 10) 

Samtidigt innebär revideringen att andra strategiska mål har lyfts in i planen. 
Några av dem kan tolkas som att de är härledda ur det andra etappmålet som 
propositionen anger för ett jämställt transportsystem, men det är inget som 
Banverket uppmärksammar läsaren på. De nya strategiska målen är inte 
direkt utformade så att de stämmer mot kravet på att de övriga transport-
politiska delmålen ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv, men de skriv-
ningar som görs innebär kopplingar till jämställdhetsdiskussionen. Det gäller 
framför allt trygghetsmål i järnvägstransportsystemet samt förbättrad miljö 
och ökad andel kollektivtrafik vilka också är frågor som kvinnor har visat 
större intresse för än vad män har gjort (se exempelvis SOU 2001:44; Polk, 
2004 och Andersson, 2005).  

Det är fortfarande så att det inte finns referens till någon intern jämställd-
hetsplan i den lista över viktiga dokument som avslutar den strategiska 
planen. Det kan dessutom noteras att planen i sin helhet endast omfattar 13 
sidor och har ett enkelt format. Jämfört med Vägverkets senaste strategiska 
plan om 80 sidor i fyrfärgstryck åtföljd av fem fördjupningsdokument för 
miljö och ett för jämställdhet är Banverkets plan sparsmakad.  

Verksamhetsplanering och styrkort i Banverket 
I GD-överenskommelserna för verksamhetsår 2004 ingår att varje banverks-
region under hösten ska genomföra ett inledande seminarium om det 
jämställda transportsystemet. Detta var det första organiserade tillfälle som 
cheferna ute i regionerna fick kunskap om och möjlighet att diskutera det nya 
jämställdhetsmålet. Upplägget för seminariet togs fram centralt. Erfarenhe-
terna skulle sedan samlas i en skrift som varje chef kunde ha som underlag 
vid arbetsplatsmöten. På så sätt skulle till slut samtliga medarbetare ha nåtts 
av information och få möjlighet att diskutera ett jämställt transportsystem.  

En annan åtgärd var att börja mäta hur många män och hur många kvinnor 
som deltar på olika möten. I den första versionen av blanketten som skulle 
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användas av projektledarna särredovisades inte de egna representanterna och 
engagerade konsulterna i förhållande till de medborgare som kommit till 
mötet. Detta justerades senare och regionernas rapportering skedde med hjälp 
av två blanketter (se bilaga 5 och 6). 

Med den strategiska planen som utgångspunkt utvecklade Banverket sin 
verksamhetsstyrning med balanserade styrkort från verksamhetsår 2005. I 
styrkortet samlas kritiska framgångsfaktorer, dvs. de faktorer som bäst anses 
bidra till Banverkets strategiska mål. De resultatmål som är kopplade till de 
framgångsfaktorer vilka förväntas ge störst resultateffekt på kort sikt, ett till 
tre år, ska prioriteras i styrkortet (Banverket, 2004). Vidare anges att styr-
kortets resultatmått bör vara objektiva, direkta och kvantitativa. De ska dess-
utom möjliggöra jämförelser över tiden (s. 8). Anvisningarna förespråkar 
kvantitativa mått i form av siffror. Om de ska uttryckas I ord hänvisas i första 
hand till vedertagna kvalitativa resultatmått inom den offentliga sektorn, 
exempelvis Nöjd-Kund-Index (NKI) och Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) 42       
(s. 9). Motiveringen är att:  

[K]valitativa mått som avser verbal beskrivning av en upplevelse, tanke, 
känsla el. dyl. […] ställer krav på klargörande av mätmetodik för dessa, till 
exempel i form av enkäter eller paneler som bedömer uppnått resultat. Detta 
ställer krav på tydlighet i formulering av frågor samt urval av de personer som 
skall delta i mätningen. (Banverket 2004, s. 8−9)  

Styrkortet utgör en del av den uppföljning och rapportering som planeras för 
varje verksamhetsår. De ekonomiska anslagen – den finansiering som erhålls 
– ses inom Banverket enbart som medel för att uppnå målen. Det betyder att 
man förväntar sig att styrkortsmålen ska uppnås inom ramen för tilldelade 
ekonomiska resurser. Det är mot denna bakgrund som Banverket har valt att 
inte inkludera något finansiellt perspektiv i sin styrkortsmodell.  

BV9: Vi har ju de här fyra perspektiven också. 

– Ja, kan ni kommentera det? Om man jämför Kaplan & Nortons 
styrkortmodell så var den utformad för privat företagsamhet som en kritik mot 
den ensidiga fokuseringen på finansiella mått. Och så lade man till nya 
fokusområden. Nu har ni fyra fokusområden men ni har valt att lägga det 
finansiella helt utanför.  

BV8: Ja. Ja, det har varit lite diskussioner om det.   

– Det har det?  

                                                      
42 NKI och NMI ingår i Statistiska centralbyråns kvalitetsmodeller för offentlig sektor (scb.se) 
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BV8: Det har varit otroligt mycket diskussioner, och… men nu har det vart att 
vi tar de här fyra perspektiven istället och nu jobbar vi efter det. Och sedan, 
den ekonomiska redovisningen har vi på ett annat sätt.  

– Du ser ut som om ”Ja, men det var inte så jag ville ha det, men...” 

BV8: Nej, men det är ju så olika hur man väljer. Men vi valde att ta de här 
fyra. Men sedan kan det bli om några år något annat. Men vi tyckte väl att om 
vi säger att vi har ändå har rätt så bra koll när det gäller ekonomin. Och kanske 
på ett annat sätt hur vi följer upp. Och vi är med på objekten hela tiden när det 
gäller på banan. Vägverket har en lite annan grej där. De har ju väldigt mycket 
decentraliserat sina objekt ute på regioner. Det kan ju vara ett lite annat synsätt 
när det gäller det. (BV8, 9) 

Valet att exkludera finansiella mått från styrkortet innebär ett stort avsteg från 
ursprungsmodellen (Kaplan & Norton, 1996) som lanserades för att utveckla 
ekonomistyrningen till att inkludera fler perspektiv än den traditionellt 
ensidiga fokuseringen på finansiella mått. Med Banverkets vägval reses 
frågor om vad det kan betyda för prioriteringarna i myndigheten. Kommer 
styrkortsmålen att bli centrala eller kommer diskussionen om kronor och ören 
att överskugga styrkortsmålen? Kan den separata budgeten och dess uppfölj-
ning balanseras med styrkortsperspektiven? Dessa frågor har inte studerats 
tillräckligt under forskningsprojektets gång för att kunna belysas ytterligare. 

På samma sätt som i Vägverket är det endast mått som är kopplade till 
strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer som har möjlighet att få plats i 
styrkortet. Det innebär att det endast är en liten andel av allt som mäts för 
resultatuppföljning som ingår i styrkortet. De olika måtten ska ha ett samband 
mellan åtgärder, tillstånd och effekter i förädlingskedjan och därigenom 
stödja ett antagande om, alternativt visa på, effektsamband (s. 9). Styrkortet 
innehåller de fyra målperspektiv som skissats i den strategiska planeringen 
där de strategiska målen är tänkta att stödja varandra enligt följande modell: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Sambandsanalys i Banverkets styrkort (Banverket, 2004, s. 6) 
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Modellen i figur 10 visar att målperspektiven ”uppdragsgivare och samhälls-
intressenter” samt ”kunder” avgör vilka strategiska mål som krävs inom de 
två, för verksamheten stödjande, perspektiven ”egen verksamhet och förmå-
ga” samt ”utveckling”.  

Likheterna med Vägverkets styrkortsmodell återkommer i sättet att 
processa fram styrkortsmålen. Innan dessa fastställs måste det klargöras hur 
målen kan mätas och även här är det uttalat att de ska följa SMART-kriterier-
na (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta).  

Vi tyckte i många fall att, ja målen måste vara, det måste vara mätbart så att 
vi kan verkligen kan se. Här kan vi inte hålla på med kvalitativa mått utan vi 
vill verkligen kunna se om vi under året uppnår något resultat. Kunde man inte 
sätta mått på det så tyckte vi inte att det platsade i styrkortet. Då fick det ingen 
styrfunktion i det då. Och det var väl där diskussionerna kretsade mycket, 
kring att få till ett styrkort som var användbart. (BV 9) 

Banverkets övergripande styrkort stannar vid resultatmål i modellen nedan 
(figur 11). Aktivitetsplaner tillkommer i de enhetsvisa styrkorten. 
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Figur 11: Banverkets balanserade styrkort på enhetsnivå (Banverket, 2004, s. 11) 

Alla förvaltande enheter inom Banverket ska upprätta egna styrkort, för 
resultatenheterna är det frivilligt. Vid införandet av styrkortsmodellen restes 
många frågor inom Banverket. En förväntan var att styrkortet skulle uttrycka 
verksamheten som helhet i en komprimerad bild. Men något sådant är styr-
korten i Banverket inte till för. Styrkorten är tänkta att endast omfatta det som 



 

är kritiskt att styra på för stunden och som dessutom är möjligt att uppnå 
under året. Banverket är också noga med att begränsa antalet styrkortsmål.  

BV 8: Och sedan vad vi vill vara tydliga med, [BV9] och jag, det var ju heller 
att det inte skulle vara så många mål i styrkortet. Utan istället att vi skulle 
kunna följa upp det på ett bra sätt och att det skulle vara bra aktivitetsplaner. 
Och då är det ju väldigt mycket som ska utbildas, om man säger att de max får 
ha åtta stycken.  

– Åtta mål, totalt i hela styrkortet? 

BV8: Ja.  

– Eller i varje perspektiv? 

BV8: Nej, totalt sett. Och de kom ju först in med en hel del flera mål.  

– Då är det ju två mål per fokusområde. 

BV8: Fokusområde får vi inte säga, perspektiv. Fokusområde jobbade vi med 
förut, perspektiv är det nu. 

– Vad är skillnaden menar ni, i begreppen? 

BV8: Egentligen är det inte så mycket, egentligen har vi jobbat, men att det 
här är lite mer kritiskt då. Och att vi först jobbar fram måttet. Förut så kanske 
vi hade mycket ja och nej, klara eller inte klara. Nu ska det vara ett mätbart 
mått. Det är det som är vitsen. 

– Ja, det har jag sett att ni är noggranna med att först lägga måttet och sedan 
målet, alltså man lägger ribban på det måttet.  

BV8: Ja, så har man inget mått så ska det inte vara något mål. 

– För det är många som börjar i andra änden, man ser målet och försöker finna 
ett mått, vilket mått kan man ha på det? 

BV8: Så gjorde vi innan och då hade vi de här fokusområdena. Och då hade 
vi de här sex, transportpolitiska delmålen och så hade vi personal, intern 
effektivitet. Och sedan ekonomi. 

– Ja, ja innan ni valde att stuva in det i ett styrkort. I modellen för uppföljning. 

BV9: Utan att kunna det här, hur de här styrkorten egentligen ska se ut, så 
känns det som att vi fortfarande har en bra bit att gå för att kunna få snurr på 
styrning medelst styrkort. På något sätt så har man i det här arbetet kanske 
legat kvar i det här fokusområdestänket lite grann och att vi har pressat in 
fokusområdena i styrkortet. Och egentligen inte fått genomslag fullt ut. 
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BV8: Nej, så ser inte jag på det!  Jag tror ju fortfarande att när det gäller 
styrning så gäller panelen på ett flygplan. Och så är det bara lamporna som 
lyser rött, det är bara de vi ska titta på. Och det gjorde vi lite förut också. Men 
nu ska vi väl ha färre mål och att vi verkligen ska fokusera på dem. Och 
likadant – när GD åker ut så ska han veta mer exakt vad som sker, och när han 
ska sätta in åtgärder under året, när det inte går så bra. Och att det är mål som 
kan misslyckas med, som kanske inte är alldeles, utan det ska vara verkligen 
kritiskt. Att de ska behöva tagga upp sig lite för att göra det. Så att det kan 
vara så att han behöver gå in och styra där. Att det inte ställs för snälla mål 
utan att det är något som de vill bli bättre på, men att det är något som är 
svårt. För annars så är det ju rätt så meningslöst för GD också att åka ut. Eller 
hur? Om alla säger att ja, tack det är jättebra! Utan mer diskutera vad har man 
gjort, men det går ändå inte så bra, vad kan man göra för åtgärder då?  

BV9: Ja, och det var vi lite hårda på också när man var nere på aktivitetsnivå 
och de sa att under året ska vi göra si eller så många aktiviteter. Ja, men det 
kan inte stå så. När? När påbörjar ni aktiviteten och när är den genomförd. Så 
att vi redan under första halvåret kan se: ja, vi är försenade med den här 
aktiviteten.  

BV8: eller vid varje tertial. 

BV9: Ja, vi vill inte ha reda på i december att ni inte har lyckats. För att det 
ska vara möjligt att styra så vill vi... 

BV8: Och även då för ekonomiavdelningarna ute i landet. För de kan ju inte 
ha hela greppet. De måste kunna kräva av de avdelningarna som jobbar med 
de olika målen att de får aktivitetsplaner som är tidsatta.  Så de vet vad de ska 
fråga efter vid varje tertial. Så att det inte bara blir ja och nej.  För då vet de ju 
inte egentligen hur det går, heller. Utan man måste vara säker på att man 
ställer rätt fråga.  

Hela styrkortsidén togs emot med skepticism på en av de studerade 
banregionerna. Här hade man redan utvecklat målstyrning som byggde på en 
direkt nedbrytning av de transportpolitiska delmålen så som de presenterats i 
regleringsbrev och i tidigare direktiv från huvudkontoret. Denna styrning var 
väl förankrad i hela verksamheten efter ett genomgripande nedifrån-och-upp-
orienterat arbete. Inför 2005 krävdes nu att hela styrningen skulle stöpas om 
för att passa in i styrkortsmodellen. Det var inget som sågs som ett bidrag till 
styrningen inom den egna regionen. Däremot visade man full förståelse för att 
det kunde vara en lämplig modell för Banverket som helhet, liksom för de 
banregioner som ännu inte vidareutvecklat målstyrningen. Den besökta 
banregionen hade därför ingått en överenskommelse med GD på samma 
premisser som övriga banregioner. Det innebar att man utifrån ett centralt 
utformat övergripande styrkort för Banverket som helhet förhandlade fram ett 
ett regionalt anpassat styrkort. I det regionala styrkortet framgår vad som 
behöver fokuseras i verksamheten på lokal nivå under det kommande året.  
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Uppföljningen av styrkorten sker tertialvis gentemot huvudkontoret. Rappor-
teringen sker via e-post med bifogade Word- och Excel-filer. Resultatmålen 
som går enligt plan markeras med glada smilis − ☺ − och de som inte går 
planenligt med ledsna smilis − . Någon neutral smilis får inte användas. I 
uppföljningen ska regionerna beskriva vilka åtgärder som vidtas för att kunna 
uppnå de mål som inte går enligt plan. Det arbete som går enligt plan behöver 
inte kommenteras alls.  

I Banverkets styrkort för 2005−2007 är ett av de två målen från den 
strategiska planen kvar inom perspektivet ”uppdragsgivare och samhälls-
intressenter”: ”Jämställdhetsperspektivet ska vara en integrerad del i 
Banverkets planeringsprocess för byggande av järnväg”. Som kritisk fram-
gångsfaktor anges ”en öppen och tillgänglig planeringsprocess för alla med-
borgare” vilket ska mätas med hjälp av andelen kvinnor och män i samråds-
möten. Styrkortsmålet anger en successiv ökning av andelen kvinnor: 

Andelen kvinnor i samrådsmöten ska öka med  

3 procentenheter år 2005,  

5 procentenheter år 2006 och  

8 procentenheter år 2007  

Målformuleringen visar att man inom Banverket är medveten om att det 
främst är män som vanligen deltar i denna typ av möten.  

Inom perspektivet ”egen verksamhet och förmåga” och det strategiska 
målet om den goda arbetsplatsen finns jämställdhet och mångfald med som 
en kritisk framgångsfaktor. Resultatmåtten är frisknärvaro, sjukfrånvaro, 
arbetsskador och tillbud samt vidtagna åtgärder jämfört med Banverkets plan 
för jämställdhet och mångfald. Målet avseende det senare anger att minst 80 
procent av planerade åtgärder ska vara genomförda. Målsättningen kan tolkas 
som ett sätt att styra mot implementering i praktiken, att undvika en särkop-
plad diskursiv åtgärd. Men det skulle vara intressant att följa vad som händer 
med målsättningarna och de planerade åtgärderna över tiden. Det är inte 
studerat i denna avhandling.  

I verksamhetsplanen för 2007 finns inget nämnt om jämställdhet, och det 
styrkortsmål som planerats tidigare har plockats bort. Detsamma gäller inför 
2008. En sammanställning av styrkortsmål som rör jämställdhet ger därför 
följande bild:  
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Figur 12: En sammanfattning av jämställdhetsmål i Banverkets styrkort 2005−2008  

På de studerade regionerna fanns jämställdhet med i de lokala styrkorten för 
2005 på flera nivåer, dels övergripande för regionen men även på sektions-
nivå för en planeringsavdelning där flera samhällsvetare arbetar. Här menade 
de att det inte räcker att mäta. I styrkortet hade de därför även lagt in att vissa 
aktiviteter skulle genomföras. Från det centralt utformade styrkortets upp-
dragsgivar- och samhällsintressentperspektiv anammades både strategiskt 
mål, kritisk framgångsfaktor, resultatmått och resultatmål som syftar till jämn 
könsmässig representation på samrådsmöten där ökningen av andelen kvinnor 
ska vara 3 procent under år 2005. I aktivitetsplaneringen fanns utveckling av 
nya former för samråd, i syfte att locka fler kvinnor att delta. Ett pilotprojekt 
pekades ut vilket skulle användas som kunskapskälla att hämta erfarenheter 
från till andra projekt. Med stöd i en handbok för jämställd järnvägsplanering, 
som skulle komma från huvudkontoret, var man sedan beredd att ta fram en 
egen checklista över relevanta aspekter som skulle kunna användas i 
projekten för att styra mot jämställdhet.  

På en av regionerna saknades visserligen målsättningar för ett jämställt 
transportsystem i det regionala styrkortet under 2005, men mål och aktiviteter 
för jämställdhetsfrågan kopplat till det sjätte delmålet fanns i en verksamhets-
plan på en lägre nivå, inom en sektion. Det var hos en planeringsfunktion där 
det fanns en del samhällsvetare anställda. Arbete med implementering av den 
handbok som höll på att utformas, deltagande i projektet JämKom och 
uppföljning av könsmässig representation i interna och externa grupper speci-
ficeras för återrapportering till sektionschefen. Rapporteringen till huvud-
kontoret sker enligt fastställd verksamhetsuppföljning (bilaga 5 och 6). 
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Banverkets årsredovisning 
I Banverkets årsredovisning för 2002 berättas att arbetet avseende det sjätte 
transportpolitiska delmålet har inriktats på att formulera mål för jämställdhet 
och fundera på hur dessa kan integreras i verksamheten. Resultatet som 
rapporteras är att arbetet ska inriktas på fyra områden, vilka motsvarar de fyra 
strategier som utmejslats i Banverkets strategiska plan: kunskapsutveckling 
om jämställdhet ur ett järnvägsperspektiv, skapa tryggare resmiljöer, integrera 
jämställdhet i planering och skapa förutsättningar för jämnare könsfördelning 
i järnvägssektorn. Det framgår också att Banverket har bistått SIKA i arbetet 
med rapporten Etappmål för ett jämställt transportsystem (SIKA Rapport 
2002:5). 

I årsredovisningen för 2003 introducerar Banverket ett signalsystem med 
tre färger enligt trafikljusprincipen. På samma sätt som i Vägverkets 
årsredovisningar speglar grönt att målet har uppfyllts, rött att det inte har gjort 
det och mitt emellan finns gult som betyder att målet delvis har uppnåtts. 
Detta år är Banverkets redovisning av det sjätte delmålet mer omfattande än 
föregående år. Övergripande visas att det är gult, dvs. endast delvis uppfyllt. 
Banverket motiverar det gula ljuset på följande sätt:  

De inventeringar och förberedande åtgärder som genomförts för ett jämställt 
transportsystem och en jämn fördelning av makt och inflytande mellan män 
och kvinnor bedöms leda till att målen kommer att uppnås. Även om det är 
svårt att mäta någon förändring redan 2003 bedöms målet vara delvis uppfyllt. 
(Banverkets årsredovisning 2003, s. 22) 

Den första delen av det sjätte delmålet har enligt regleringsbrevet följande 
återrapporteringskrav: 

Analys av kvinnors och mäns utnyttjande av järnvägstransportsystemet samt 
deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på 
bl.a. resmönster, restider, transportslag och resekostnader, tillgång till aktuell 
trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt ökad rörlighet mellan 
olika regioner. (Banverkets regleringsbrev 2003) 

I årsredovisningen refererar Banverket till olika rapporter som behandlar 
kvinnors och mäns resvanor för att svara på regleringsbrevets efterfrågade 
analys. När det gäller den andra delen av det sjätte transportpolitiska delmålet 
som handlar om jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och 
män rapporterar Banverket att de i samarbete med Vägverket utarbetat rutiner 
för att följa upp könsfördelningen på olika externa möten och att resultaten av 
de första mätningarna visar att kvinnor är underrepresenterade (mellan 5 och 
25 procent) i dessa sammanhang.  

I årsredovisningen för 2004 anges återigen att det sjätte delmålet delvis är 
uppnått. Banverket konstaterar i sin analys att det finns tydliga könsskillnader 
i transportsystemet, att beslutsunderlag främst är framtagna ur mäns 
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perspektiv och att beslutsfattarna vanligtvis är män. Banverket poängterar 
behovet av kunskap för att kunna utveckla jämställdheten och beskriver också 
hur de under året har arbetat med kunskapsfrämjande åtgärder i form av 
banverksinterna seminarier. Resultaten från de diskussioner som förekom 
under dessa regionala seminarier rapporteras ligga till grund för fram-
tagningen av en handbok för arbetet med jämställdhetsmålet. I årsredovis-
ningen rapporteras också att kvinnors representation mätts till 23 procent på 
möten med externa deltagare. 

För verksamhetsåret 2005 redovisas det sjätte delmålet fortfarande som 
delvis uppnått. Det gula ljuset avseende den andra delen av målet, att få till 
stånd en jämn fördelning av makt och inflytande, baseras på att de mätningar 
som gjorts avseende möten med externa deltagare visserligen visar en manlig 
dominans, men att kvinnornas andel av antalet deltagare har ökat från 23 till 
29 procent. Den första delen av målet får gult ljus genom redovisningen av 
Banverkets deltagande i det för stockholmsregionen pågående samarbets-
projektet JämKom samt en forskningsrapport om kvinnors trygghet och 
otrygghet i det offentliga rummet43  vilken är samfinansierad med Vägverket.  

Måluppföljningen lyser gul för båda delmålen i årsredovisningen även för 
2006 och bedömningen är därmed återigen att det sjätte delmålet är delvis 
uppnått. Texten inleds med konstaterandet att målet är långsiktigt och att det 
därför är svårt att mäta resultat och effekter från ett års arbete. Sedan beskrivs 
skillnader mellan kvinnors och mäns resande. Informationen baseras främst 
på ett forskningsuppdrag utfört av Transek avseende Stockholms län. 
Männens dominans vid samrådsmöten beskrivs genom statistik, och samtidigt 
berättar man om de åtgärder som Banverket gör för att få fler kvinnor att 
delta. I rapporten berättar man också att en utbildning med syfte att höja 
kompetensen och medvetenheten om genus- och jämställdhetsfrågor hos 
transportforskare har genomförts för första gången. Det framgår också att en 
e-utbildning är under utarbetande som samtliga anställda ska genomgå med 
början under 2008. Efter detta refereras till det forskningsprojekt som denna 
avhandling bygger på: 

Andra åtgärder som kan leda transportsystemet i rätt riktning har att göra med 
förändringar i myndigheternas interna lednings- och styrsystem. Eva Wittbom 
på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet har under 
2006 arbetat med rapportserien Statlig verksamhet i omvandling – styrning, 
effektivitet och medborgarintresse. Det framförs bland annat att interna 
lednings- och styrsystem idag bygger på mätbarhet och att det är svårt att i 
uppföljningen inkludera kvalitativa värderingar, vilket reducerar frågan om ett 
jämställt transportsystem till hur många kvinnor och män som deltar i olika 
sammanhang. Syftet med rapportserien är att studera möjligheterna att integ-
rera nya krav på jämställdhet i myndighetsinterna styrsystem. (Banverkets års-
redovisning 2006, s. 24) 

                                                      
43 Andersson (2005) RISK – om kvinnors erfarenheter och fysisk planering 
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Till sist rapporteras om den könsmässiga fördelningen av antalet döda och 
allvarligt skadade inom järnvägstransportsystemet. Även den statistiken visar 
en övervikt av män.  

Det gula ljuset har fått lysa för ett jämställt transportsystem i Banverkets 
årsredovisning över de år som gått. Intervjuresultaten visar att man varit 
överens om att målet är delvis uppnått, eller att man i alla fall inte kan 
redovisa något annat än det: ”Vi har nog tyckt alla att grönt, det kan vi inte 
sätta och rött det ser så illa ut, det ser ut som om vi motarbetar det på något 
sätt, så det måste bli gult” (BVp3/20).  

I januari 2008 får Banverket en ny GD. Det är den första kvinnan på den 
befattningen. Hon skriver kommentaren till året som gått i årsredovisningen 
för 2007. Där finns ingenting utskrivet om jämställdhet, kvinnor eller män. 
Däremot refereras till två projekt som har tagit upp jämställdhetsfrågan. Det 
ena är ”Koll framåt”, ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens 
långsiktiga utveckling som är utarbetat av Banverket och Vägverket tillsam-
mans med kollektivtrafikbranschen under målsättningen att skapa ”en kraft-
full ökning av marknadsandelen för kollektivtrafiken”. Där tar man upp skil-
lnader mellan kvinnors och mäns restidsbudget samt benämner resenären som 
”han eller hon”. Det andra är samarbetsprojektet ”Den goda staden” som 
Banverket och Vägverket också genomfört tillsammans med Boverket och 
några kommuner samt Sveriges Kommuner och Landsting.  

I den samlade bedömningen skriver Banverket:  

Målet för ett jämställt transportsystem är långsiktigt, och Banverkets åtgärder 
har främst inriktats på att dels integrera jämställdhetsperspektivet i den egna 
verksamheten, dels öka möjligheterna för kvinnor att kunna delta i planerings-
processen för byggande av järnväg. (Banverkets årsredovisning 2007, s. 6) 

Måluppfyllelsen i årets redovisning är kopplad till de nya etappmålen. Det 
första etappmålet som avser att övriga transportpolitiska etappmål ska följas 
upp ur ett jämställdhetsperspektiv bedöms vara uppnått: ”Målet för ett 
jämställt transportsystem är långsiktigt, och Banverket har fortsatt arbetet 
med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Målet bedöms 
vara uppnått” (Banverkets årsredovisning 2007, s. 7). Måluppfyllelsen pre-
ciseras mer på den sida i årsredovisningen där ett jämställt transportsystem 
diskuteras (bilaga 7). Det andra etappmålet för ett jämställt transportsystem 
syftar till att eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan 
kvinnor och män och Banverkets mål är att inget kön ska ha en representation 
i Banverkets ledningsgrupper som understiger 40 procent senast 2010. Etapp-
målet finns behandlat i redovisningen om personal vilket betyder att 
Banverket har tolkat det som internt riktat (bilaga 8). 
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Banverkets sektorsprogram och sektorsredovisning 
Banverkets sektorsansvar innebär att myndigheten ska verka för att de 
transportpolitiska målen uppnås för tåg-, tunnelbane- och spårvagnstrafik i 
hela landet. I sektorsprogrammet för 2002 nämns det sjätte delmålet endast 
med en kort kommentar (s. 16). I de uppföljande sektorsredovisningarna för 
2002 och 2003 saknas rapportering om ett jämställt transportsystem. Rappor-
teringen avseende det sjätte transportpolitiska delmålet sker första gången i 
sektorsredovisningen för 2004 (s. 50−51) vilken inleds med resultaten från en 
litteraturstudie över jämställdhetsperspektiv på resvanor (Transek, 2004). En 
stor del av rapporteringen bygger på en annan studie där könsfördelningen 
hos beslutsfattare inom transportsektorn kartläggs (Markör AB, 2004) samt 
Banverkets egna mätningar av könsfördelningen i möten med externa del-
tagare. Med dessa underlag konstaterar Banverket att järnvägssektorn fortfa-
rande är mansdominerad.  

Med referens till de etappmål som SIKA (2002:5) föreslagit, vilka handlar 
om utbildnings- och informationssatsningar, forskning och systematiska 
genomgångar av trafikverkens arbetssätt går man in på att beskriva det 
pågående arbetet med att öka kunskaperna om jämställdhet och att främja en 
jämnare könsfördelning. Utbildningssatsningar exemplifieras med Banverkets 
interna seminarier och rapporten från dessa (Banverkets seminarieserie 
avseende det sjätte delmålet ”ett jämställt transportsystem” 2004-11-12). Det 
framkommer också att olika grupper har börjat bevaka jämställdhets-
perspektivet i transportpolitiken. Dels berättas att det under året har bildats en 
genusgrupp inom forum för myndigheternas transportforskningssamordning, 
Transam, och dels refereras till den verksamhet som Nätverket kvinnor i 
transportpolitiken bedriver sedan 2002, då det sjätte delmålet var nytt. I övrigt 
nämns trygghetsaspekter som väsentliga för jämställdhetsmålet.  

I sektorsredovisningen 2005 är upplägget av rapporten detsamma som 
föregående år (s. 50−51). Uppdaterad statistik från mätningarna av andelen 
kvinnor och män rapporteras på samma sätt som i årsredovisningen. 
Banverket berättar att genomförda mätningar har väckt ett intresse för 
representationsfrågan vilket i sin tur har lett till att myndigheten tar fram ett 
utbildningsprogram som kan öka jämställdhetsperspektivet i planerings-
processen. I Transam har arbetet i genusgruppen lett fram till planeringen av 
en utbildning för transportforskare. Idén är att alla som söker FUD-medel ska 
ha genomgått utbildningen för att anses som kvalificerade sökande och att 
jämställdhetsperspektivet ska beaktas oavsett forskningsområde.  I övrigt 
rapporteras att Transek tog fram en ny rapport under 2005 (Rapport 2006:13) 
där både resvanor, förutsättningar och värderingar studerades.  

2006 publiceras ett nytt sektorsprogram. I inledningen slås fast att 
programmet innebär ett ”stort steg framåt för att uppnå målen inom de 
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prioriterade områdena Trafiksäkerhet, Security, Trafikinformation, ERTMS44 
samt Miljöprestanda. Det innebär även ett stort steg på vägen mot att uppfylla 
regeringens transportpolitiska mål”. Sektorsprogrammet nämner ett jämställt 
transportsystem som ett av de sex långsiktiga delmålen (s. 5), men innehåller 
inga kommentarer till det sjätte delmålet.  

Sektorsredovisningen för verksamhetsår 2006 är indelad i tre stycken med 
rubrikerna ”Skillnader i mäns och kvinnors resande”, ”Inflytande och beslut 
och planering av transportsystemet” samt ”Utbildning och forskning”. Inne-
hållet är i princip detsamma som i Banverkets årsredovisning. Sedan finns 
följande text med som speglar det forskningsprojekt denna avhandling bygger 
på: 

Andra åtgärder som kan påverka jämställdheten har att göra med förändringar 
i myndigheternas interna lednings- och styrsystem. Under 2006 har 
rapportserien Statlig verksamhet i omvandling – styrning, effektivitet och 
medborgarintresse utarbetats. Rapportserien har tagits fram av Företags-
ekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. I den konstateras bland 
annat att dagens interna lednings- och styrsystem bygger på mätbarhet och att 
det är svårt att i uppföljningen inkludera kvalitativa värderingar. Frågan om ett 
jämställt transportsystem begränsas därför till hur många kvinnor och hur 
många män som deltar i olika sammanhang. Syftet med rapportserien är att 
studera möjligheterna att integrera nya krav på jämställdhet i myndigheternas 
styrsystem. (Banverkets sektorsrapport 2006, s. 57) 

Sammanfattningsvis handlar berättelsen om Banverkets formella styrning om 
en resa som får en rejäl start. Utan vare sig strategiska planer eller styrkort tar 
sig Banverket snabbt an det nya transportpolitiska delmålet och sätter igång 
med ett kunskapshöjande projekt. Men sedan ligger arbetet och puttrar på en 
jämn och energibesparande nivå. Eftersom både strategisk planering och 
styrkort är stramt hållna med korta texter och få antal mål sker ingen 
översättning med någon tydlig lokal redigering för att få syn på specifikt 
Banverkslämpade vyer.   

Med arkivfynd i bagaget 
Vägverket har över tiden utvecklat omfattande texter som beskriver en strate-
gisk planering för ett jämställt vägtransportsystem. Av verksamhetsplanering 
och årsrapporter framgår att det sjätte delmålet anses vara svårt att styra mot. 
Banverket håller sina texter om ett jämställt järnvägstransportsystem så nära 
uppdragsgivarens formuleringar som möjligt och frågan har fått en mer och 
mer undanskymd plats i den textbaserade styrningen.  

                                                      
44 ERTMS står för European Railway Traffic Management System 

 136 



 

I detta kapitel har vi fått följa den formella styrningen. I nästa kapitel är 
berättelsen upplagd på ett tematiskt vis utifrån olika fenomen som uppmärk-
sammats i fältarbetet och som rör aspekter på den informella styrningen.  
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6 I själva verket  

Inledning 
I det femte kapitlet lärde vi känna den kontext som fallstudierna utspelar sig i 
samt vad som fanns i de olika dokument som ingår i myndigheternas mål-
styrningsprocesser, dvs. den regulativa institutionella pelaren gestaltades där. 
Detta kapitel handlar om myndigheternas informella styrning, och med 
inblick i rådande normer och kultur framträder en gestaltning av institutioners 
två andra pelare, den normativa och den kulturella. Vi får här bevittna vad 
som hände i själva verket. 

Attityder formar startfält 
När det sjätte delmålet infördes i transportmyndigheternas regleringsbrev 
ansåg Vägverket att jämställdhet redan var något som fanns i organisationen. 
Man refererade till satsningar som gjordes på 80-talet för att få en jämnare 
könsfördelning bland de anställda.  

Jämställdhets-, alltså könsperspektivet, har man ju jobbat ganska länge med i 
Vägverket vad jag förstår. Ja, någon gång tidigt 80-tal som man jobbade 
väldigt aktivt med det här. Och där upplever jag det inte som att det är något 
stort bekymmer. [...] Väcka liksom medvetenheten om det här förhållnings-
sättet som finns mellan män och kvinnor. [...] Ja, med jämställdhet så är det 
faktiskt nästan så att man inte behöver göra så speciellt mycket inom 
myndighetssidan. Inom produktionen så är det lite risigare. (VV4) 

Vissa blir förnärmade när man tar upp det, men herregud, jag är en demokra-
tisk människa, jag jobbar på Vägverket, så klart jag tänker jämställdhet. 
(VV25) 

Det var självklart att man skulle ta sig an det nya delmålet som kom i 
regleringsbrevet. I myndighetsvärlden och som goda statsanställda gör man 
vad man blir tillsagd. Men självbilden av en relativt jämställd myndighet 
gjorde att attityden till ett jämställt transportsystem var en tro på att det skulle 
lösa sig av sig självt.  
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… myndighetsvärlden är ju fantastisk!  Då får man något från regeringen och 
så läser man. Så står det så här: bla bla bla. Och så tänker man så här: jaha, hur 
ska vi nu göra det här på bästa möjliga sätt? Jag tycker det är fantastiskt att 
tillhöra en sådan här byråkrati. Jag inbillar mig att det skiljer sig så mycket 
från så mycket annat. Alltså, det är ju så här: det som regeringen skriver till 
oss att vi ska göra, det försöker man faktiskt göra efter bästa förmåga. Ibland 
blir det inte riktigt bra, det blir lite taffligt eller man, men det är ju inte någon 
som säger: nej, men det där skiter vi i, det där är så dumt, va? Så funkar det 
inte, va, så funkar det inte. (VV1)  

Ett symptom på det höga självförtroendet i jämställdhetsfrågan var att det tog 
flera år innan någon beställare utsågs för det nya jämställdhetsmålet i 
Vägverkets beställar- och utförarorganisation. På utförarsidan fanns en 
samordnare redan från 2002. Hennes problem var att formella beställningar 
saknades av vad som skulle göras. Det s.k. målombudet45, som fick det nya 
jämställdhetsmålet på sitt bord när det kom, var inriktad på att hitta lämpliga 
indikatorer som skulle kunna mäta tillståndet för att få ”objektiva” underlag. 
Målombudet menade att det behövdes indikatorer för att kunna sätta in 
åtgärder och för att få en fungerande återrapportering till departementet. 

Ja, vi strävar alltid efter att ha indikatorer så att vi kan följa utvecklingen. I 
grunden är det så att vi vill försöka beskriva vägtransportsystemet, beskriva ett 
tillstånd. Och sedan kan man fråga sig om detta tillstånd är godtagbart eller 
inte. Och är det inte godtagbart ska vi ju vidta någon åtgärd för att förbättra 
tillståndet just på den punkten där det inte är godtagbart. Och då gäller det att 
den åtgärden kan räknas hem samhällsekonomiskt. Men vi kan ju inte ha 
subjektiva bedömningar, utan det måste ju bygga på någon slags objektiv 
grund. Och då har vi ett antal indikatorer för att beskriva hur vägtransport-
systemet ser ut. Och de här indikatorerna behöver då utvecklas och förbättras 
och kanske kan de bli etappmål i framtiden. (VV1)  

Men målombudet var ingen beställare och hade inga pengar för att starta upp 
något arbete inom myndigheten. Vägverket hade däremot redan innan det 
sjätte delmålet kom uppmärksammat problemet med avsaknaden av 
jämställdhet i transportsystemet vilket bland annat hade lett till beställningar 
av några forskningsrapporter (VVp4). I region Skåne hade Vägverket också 
medverkat i framtagningen av rapporten om jämställd vägplanering 
(Vägverket 2003:51). Det tog därför tid innan man införde särskilda åtgärder 
för att kunna nå det nya jämställdhetsmålet inom Vägverket. 

Hos Banverket var det andra tongångar. Där uppgavs att man var ovan vid 
att arbeta med jämställdhetsfrågor och att man var medveten om att 
myndigheten inte var jämställd. Detta framkallade genast reaktioner och man 

                                                      
45 Vägverkets GD har en stab med tre så kallade målombud. De kan betraktas som controllers 
av de transportpolitiska delmålen. En har hand om trafiksäkerhetsmålet, en annan ansvarar för 
miljömålet och en har mobilitetsmålen på sitt bord. Till mobilitet klassas tillgänglighet och 
transportkvalitet − vilka ses stå för effektivitet − samt regional utveckling och jämställdhet − 
vilka anses vara av fördelningskaraktär. 
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såg till att rekrytera personal med genusvetenskaplig kompetens och inledde 
med att planera för kunskapshöjande åtgärder för att – i sann statstjänste-
mannaanda – kunna verka för det nya transportpolitiska delmålet. Detta trots 
att målet kom oväntat i regleringsbrevet inför verksamhetsår 2002: 

BV3: Det kom nog rätt så plötsligt. 

– Plötsligt, det var inget som ni var beredda på? 

BV3: Nej, för det är mycket sådana här frågor som man ständigt skriver om i 
proppar och så men när man sedan ska till och besluta och så då finns det inte 
med. Det var nog ingen som trodde att det här heller skulle komma med. 

Banverket insåg att ett jämställt transportsystem skulle uppfattas som något 
relativt verksamhetsfrämmande i organisationen och det var inga frågor som 
medarbetarna skulle kunna lösa på egen hand. Det enda självklara var att 
ansvaret för det nya delmålet skulle placeras hos tjänstemän i en central 
planeringsfunktion på Banverkets huvudkontor. 

BV3: För att det fanns, det finns väldigt få ställen som man skulle liksom 
kunna aktualisera det här inom. Du kan inte förvänta dig att 
produktionsdivisionen ska börja efterfråga jämställdhet. 

– Varför inte det? 

BV3: Nej, för de bygger järnväg. Det är deras uppdrag.  

– För vem då? 

BV3: Ja, de bygger det ju på uppdrag av förvaltningsorganisationen. Så att de 
får ett uppdrag att bygga en järnväg mellan punkt a till b under vissa villkor. 
Och så får de pengar för det. Och de, de skulle inte, de anser väl inte att det är 
deras uppgift att tala om för förvaltningsorganisationen att nu bör ni börja 
efterfråga jämställdhet när vi bygger den här järnvägen. Det skulle de 
naturligtvis kunna göra, men efter att ha jobbat här i tio år så är det inget som 
jag förväntar mig att de skulle göra. Sedan har vi då planeringsavdelningen 
som är de som ekonomiskt styr. De heter inte planeringsavdelningen de heter 
Banförvaltningen. Banförvaltningen som styr ekonomiskt den här utbyggnaden 
av det här järnvägstransportsystemet. Men de har ju fullt sjå med teknik och 
pengar och allt sånt där. Det kan man inte förvänta sig att de ska aktualisera 
sig. Fast de borde göra det egentligen. Men de säger nog så här att det där 
måste vara Järnväg och samhälle [en central avdelning för strategisk 
planering], för det där är något sånt där samhällstillvänt, så det. Ja, det är 
något som de inte tycker är kärnverksamhet. Vilket de kan ha rätt i, möjligen. 
Men hur som helst då så, den här sektionen, samhällsplanerarsektionen [en 
sektion inom avdelningen Järnväg och samhälle], är som jag ser det i alla fall 
det enda ställe som man kan anställa t ex [BV4] och ge henne en miljö som är 
av den arten så att hon kan jobba och utveckla ett sådant område. Alltså 
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grundutveckla det. För det är ju någon sorts produktutveckling, någon sorts 
oppfinnarjockegrejer liksom. Och då i den här miljön där vi har arkitekter och 
vi har mig som socionom och, ja vi har liksom sådana kunskaper här. Vi är 
inte järnvägare, utan vi är något annat. (BV3, 4) 

En ung kvinna med samhällsvetenskapliga högskolestudier med genus-
perspektiv i bagaget rekryterades till sektionen för att, bland annat, ta tag i 
och samordna arbetet med det nya jämställdhetsmålet inom Banverket. När 
hon var föräldraledig vikarierade en annan externt rekryterad samhälls- och 
genusvetenskapligt välutbildad yngre kvinna. Man insåg att jämställdhets-
målet inte sågs som en del av kärnverksamheten ute i organisationen och 
därför inleddes arbetet med att ta fram kunskap om vad jämställdhetsmålet 
kunde innebära46. De ansvariga valde sedan att rikta sig till förvaltnings-
organisationen47 där den övergripande planeringen av järnvägstransport-
systemet skedde. De förvaltande enheterna skötte också all upphandling av 
byggnation, underhåll och drift. Därmed var det förvaltningsorganisationen 
som ställde krav på vad resultatenheter, externa entreprenörer och konsulter 
skulle leverera. Här såg man möjligheter att lägga in jämställdhetsaspekter.  

Man sökte och fick GD:s stöd för att ta in ett jämställt transportsystem i 
verksamhetsplaneringen. I ett brev till alla fem regionchefer berättade de om 
det nya transportpolitiska delmålet och bad om en kontaktperson på 
respektive regionkontor för att kunna bilda ett nätverk, vilket var det normala 
sättet att börja arbeta med nya frågor inom Banverket. Den första åtgärden 
var en kunskapssatsning. Parallellt med seminarier ute på alla banregioner48 
tog Banverket även fram instruktioner för hur man kan arbeta i konkreta 
projekt för att integrera jämställdhet i utvecklingen av transportsystemet. Ett 
viktigt inslag på Banverkets seminarier var när representanter från Vägverket 
presenterade ett sätt att arbeta med sociala konsekvensbeskrivningar där 
jämställdhetsperspektivet var grundläggande. Det fanns beskrivet i rapporten 
Jämställdhet i vägtransportsystemet – jämställd vägplanering (Vägverket 
2003:51), men det var en idéburen skrift och beskrev metoder vilka då ännu 
inte hade tillämpats.  
 

                                                      
46 Det arbetet har Banverket redovisat i rapporten Förstudie om Banverkets förutsättningar för 
jämställdhet i järnvägssektorn, Banverket Dnr S03-559/PE50. 
47 Förvaltande enheter var vid den tiden huvudkontoret, Banverket Trafik och de fem 
bangregionerna Norra, Mellersta, Östra, Västra och Södra. För de s.k. producerande enheterna 
(även kallade resultatenheterna), är användning av balanserade styrkort frivillig.  
48 Seminarieserien finns dokumenterad i Banverkets seminarieserie avseende det sjätte 
delmålet ”ett jämställt transportsystem” 2004-11-12, samt behandlad i Wittbom  (2005 och 
2006a). 
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Externt och internt – olika styrningsfält  
I inledningen till Banverkets jämställdhets- och mångfaldsplan för 2005 gör 
GD ett uttalande om ett jämställt transportsystem:  

Järnvägssektorn är av tradition en mansdominerad bransch. Det vill vi i 
Banverket ändra på. Vårt mål är att Banverket blir en verkligt jämställd 
arbetsplats, där män och kvinnor på lika villkor kan förena utvecklande 
arbetsuppgifter med att möjliggöra ett gott föräldraskap. Vi vill också att 
verket som arbetsplats ska präglas av etnisk och kulturell mångfald. 
Transportsystemet som sådant måste bli jämställt. [...] Enklast och mest 
naturligt sker en utveckling av det jämställda transportsystemet genom ett 
nära samarbete med Banverkets interna jämställdhetsarbete. Ett aktivt internt 
jämställdhetsarbete, att Banverket lever som vi lär, ger också trovärdighet 
gentemot våra uppdragsgivare och kunder. (Banverkets jämställdhets- och 
mångfaldsplan 2005, s. 4, mina kursiveringar) 

Men GD:s uppfattning om det enklaste och mest naturliga sättet att arbeta 
fick inte något genomslag i Banverket. Detsamma gällde i Vägverket. Båda 
myndigheterna utvecklade nätverk för det nya jämställdhetsmålet till vilka 
man utsåg medarbetare som var involverade i någon form av strategisk 
samhällsplanering. Inom Banverket var de flesta relativt nyanställda yngre 
kvinnor med samhällsvetenskaplig utbildning. Inom Vägverket tilldelades 
uppgiften till mer erfarna medarbetare, men här var starten och nätverkets 
arbetssätt informellt och sporadiskt eftersom det inte fanns något formellt 
uppdrag på motsvarande sätt som inom Banverket. Det anmärkningsvärda är 
att man valde bort att använda sig av den kompetens som redan fanns 
avseende den interna jämställdheten bland medarbetare på personalsidan. 
Nätverken för det sjätte transportpolitiska delmålet blev därför mycket löst 
kopplade till jämställdhetsansvariga på personalavdelningarna på båda 
myndigheterna. Somliga tog inte ens kontakt med varandra över funktions-
gränserna och de ansatser till samverkan som ändå inledningsvis hade märkts 
på huvudkontoren i Borlänge dog snart ut, varför den lösa kopplingen 
utvecklades till att mest likna en särkoppling. Man talade om två olika typer 
av jämställdhetsarbete som organisatoriskt fick följa två separata linjer, det 
internt orienterade respektive den externt orienterade jämställdheten.  

VV2a: Ja, det är möjligt med jämställdhetslagen, men då var det 
personalavdelningen som hade det ansvaret. Och så kom det aldrig upp på det 
som vi kallar planeringsavdelningen. För man kan tänka sig att planerings-
avdelningen, vi planerar på systemet där ute, vi planerar inte… jag skulle vilja 
säga så. 

VV3: Ja, för det har jag tyckt hela tiden också. För jag satt med när den sista 
jämställdhetsplanen togs fram, då var jag med. Och då tyckte jag att, och det 
har ju jag och du pratat om att, vi kan säga att det bedrivs ett internt 
jämställdhetsarbete, och som självklart då påverkar vårt externa jämställd-
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hetsarbete. Men det här externa jämställdhetsarbetet, det har man ju inte 
jobbat så aktivt med. (VV2a, 3) 

Intervjucitatet från Vägverket speglar hur ett internt jämställdhetsarbete fanns 
etablerat inom personalsidan men det nya delmålet om ett jämställt 
transportsystem definierades som ett externt jämställdhetsarbete och därmed 
en fråga för planeringsavdelningen, inte för personalavdelningen. I dessa 
fallstudier där kärnverksamheterna var manligt könskodade upplevdes intern 
jämställdhet som ”fjollig” och omanlig. Det angavs av informanter som ett 
skäl till att inte blanda ihop det sjätte transportpolitiska delmålet med det 
arbete som utfördes på personalavdelningarna. För att man överhuvudtaget 
skulle kunna tänka sig att ta i frågor om ett jämställt transportsystem måste de 
översättas i enlighet med en maskulin kodning. Genom att tala om yttre jäm-
ställdhet var det säkrat från att sammanblandas med den inre ”fjolliga” 
jämställdheten.  

När det gäller Banverkets interna jämställdhetsarbete saknades traditioner. 
En samordnare fanns placerad på personalavdelningen, men jämställdhet och 
mångfaldsfrågorna utgjorde bara en del av den tjänsten. Det fanns också ett 
nätverk inom personalsidan där alla banregioner och resultatenheter deltog. I 
och med det nya planarbetet 2003 skedde en nystart av jämställdhetsarbetet 
jämfört med tidigare.  Planer hade upprättats för att leva upp till de lagkrav 
som fanns för alla arbetsplatser med fler än tio anställda.  Däremot hade det 
saknats intresse för frågorna vilket upplevdes som ett passivt motstånd 
(Pincus, 1997) mot jämställdhetsarbete:  

Av dem som är med [i jämställdhets- och mångfaldsnätverket] så är det en 
eller kanske två som har sagt att de kan ha konstruktiva samtal med över-
ordnad chef, alltså CU då, i frågan. Medan de andra liksom, de kan se trötta ut 
och känna sig ensamma, och då är det inte lätt. Det är många tappade sugar, 
om man säger så. (BV2a) 

Okunskap och oförstånd, man är inte intresserad. (BV3) 

Och jämställdhet, det är inte pengar som fattas utan det är kanske mer riktigt 
engagemang från alla håll och kanter. Att man på något vis visar att man 
menar allvar.  (BVp3b/20) 

Banverket hade svårt att få riktig fart på det interna jämställdhetsarbetet och 
har även utsatts för kritik från jämställdhetsombudsmannen, JämO, för att 
myndigheten inte hade levt upp till de krav som jämställdhetslagen ställer. 
Det bristande engagemanget ”på alla håll och kanter” som en av intervju-
personerna refererar till märktes ända in i nätverket för det interna jämställd-
hetsarbetet. När jag genomförde en föreläsning om balanserade styrkort inför 
nätverket var det i princip omöjligt att få dem att se vilka möjligheter till 
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uppmärksamhet de skulle kunna få för sitt arbete om de passade på att få in 
styrkortsmål för jämställdhet. Gensvaret på det mötet var misstrogenhet. 

Trots de satsningar som Vägverket genomfört i syfte att förbättra den 
interna jämställdheten kvarstår en horisontell könssegregering. Vissa arbets-
områden är fortfarande mansdominerade. Man har försökt komma till rätta 
med den vertikala könssegregeringen, särskilt inom myndighetssidan där 
könsrepresentationen är relativt jämn, genom att i organisationsförändringar 
besätta chefsposter med kvinnor.  

VV12a: Ett av kriterierna när NN [namnet på regionchef, kvinna,] gjorde 
omorganisationen var just att få jämställdhet i ledningsgruppen. För gamla 
ledningsgruppen bestod, förutom NN, så var det män i mellan 55 till 60.  

− OK, nu ser det lite annorlunda ut!  

VV12a: Nu har vi fått in män och kvinnor i olika åldrar. Det är egentligen bara 
en kvar, NN [mansnamn], som fyller 60 i höst. Resten är under 50.  

VV13a: Och NN var också den första kvinnliga vägdirektören i Vägverkets 
historia. Och nu finns det två av sju. Den andra finns i Norr. Det kan också 
vara en uttalad vilja från GD att hitta, för precis som det såg ut i lednings-
gruppen här på regionen, så såg det ut i Vägverkets ledning. Att det var äldre 
män. 

VV12a: Och sedan kan man se i regionens organisation att det blev mer och 
mer jämställt. 95 procent av de kvinnor som jobbade på Vägverket var admi-
nistratörer. Det var nog enstaka som var civilingenjör, NN [kvinnonamn] t.ex. 
som var med som projektledare. Nu ser vi en bättre balans. Det är fler och fler 
av de här yngre akademikerna som kommer in är faktiskt kvinnor. 

− Och, det här är något medvetet? 

VV12a: Ja, det är det. Det är jätteviktigt. Det har skett en förändring i 
Vägverket sedan 1992 då man förändrade hela strukturen. Sedan 1994 så slogs 
det ihop med Trafiksäkerhetsverket och då fick vi sektorsansvaret. Vägverket 
var mycket mansdominerat, det var liksom ett teknikverk i botten, mycket 
teknikorienterat. Jag har en föreställning att kvinnor för in mjukare frågor, 
även om det är tekniska frågor. Men de har ett annat förhållningssätt till 
tekniska frågor. Och jag tror att det har hjälpt i också sektorsarbetet. Som är 
de här mjuka frågorna. Det kanske var en förutfattad mening, men jag känner 
det så.  

VV13a: Nej, men jag tror också så. Och sektorsarbetet har för Vägverket 
inneburit att helt andra kompetenser 

VV12a: Ja, beteendevetare och den typen.  

VV13a: Ja, precis, som man inte hade tidigare i gamla Vägverket. 
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− Är det tack vare sammanslagningen med Trafiksäkerhetsverket? 

VV12a: Ja, det innebar att Vägverket fick en ny roll, sektorsuppgiften. 

− Men var de också en mansdominerad...? 

VV12a: Ja, det var mansdominerat  

VV13a: Jag vet inte om det hänger ihop med sammanslagningen, men tror det 
är sektorsfrågorna som har gjort att Vägverket har en, dels att man har fått en 
mycket bredare kompetens. Man har gått från mycket väg- och vatten och 
byggnads till många olika kompetenser och jag tror att det har gjort att man 
har fått in många fler kvinnor också.  

VV12a: Tittar man på miljöområdet som också kom med sektorsuppgiften, 
t.ex. i miljöteamet finns bara en kille. Och likadant när man började med det 
här att det var fler kvinnor som var intresserade av den här typen av arbets-
uppgift.  

VV13a: Du frågade om vi hade en medveten strategi. Vi har en 
kompetensförsörjningsplan som visar inriktningar för hur vi rekryterar. Både 
snittfördelning av åldrar, fördelning män/kvinnor på olika avdelningar. Tittar 
man på vissa avdelningar så ser det väldigt bra ut ur jämställdhetsperspektiv. 
Och andra avdelningar så är det inte så jämt. På administrativt stöd så är det 
väldigt många kvinnor. Där finns lön, personal, ekonomi. Och vägbyggnad där 
finns inte så många kvinnor, väldigt mycket män. På kundbehov och planering 
är det nästan jämnt.  (VV12a, 13a) 

Olika kompetenser representeras av olika professioner, och intervju-
personerna anser att kön spelar roll för sättet att hantera en teknisk fråga. 

Det externt orienterade jämställdhetsarbetet har flera olika projekt och 
nätverk att förhålla sig till. Exempel på sammanhang som explicit diskuterar 
ett jämställt transportsystem är det EU-finansierade projektet Jämställda 
kommunikationer i Stockholmsregionen, JämKom, vilket ägdes av Läns-
styrelsen i Stockholm och där Banverket Östra banregionen, Vägverket 
Region Stockholm, Stockholms Lokaltrafik och Regionplane- och trafik-
kontoret i Stockholms läns landsting ingick. Järnvägsutredningen Ostlänken 
är ett annat exempel. Den utredningen ingår i ett forskningsprojekt där 
jämställdhet fokuseras i samrådsprocesserna 49. Samverkan kring ett jämställt 
transportsystem sker också i ett nätverk i Mälardalen50 och i det redan tidigare 
nämnda Nätverket kvinnor i transportpolitiken.   

                                                      
49 Forskningsprogram Kommunikation, kunskap, makt vid Linköpings universitet, Tema K, 
Kommunikation. 
50 Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län, 
Vägverket Region Mälardalen, Vägverket Stockholm, Banverket Östra banregionen och 
Banverkets huvudkontor.  
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När arbetet med framtagandet av en handbok startade inom avdelningen 
Järnväg och samhälle planerade man att texten skulle utformas gemensamt 
med den person som ansvarar för internt jämställdhetsarbete på huvud-
kontorets personalavdelning. Tanken var att handboken skulle omfatta både 
internt och externt orienterad jämställdhet under rubriken ”Jämställdhets-
integrering inom Banverket”. Syftet var att ge riktlinjer för hur arbetet med 
det sjätte delmålet kan läggas upp och konkret genomföras så att jämställd-
hetsaspekter integreras i kärnverksamheten. Målgrupperna för detta jämställd-
hetsarbete är de personer som arbetar med strategisk respektive fysisk 
planering medan målgruppen för det internt lagstadgade jämställdhetsarbetet 
är alla medarbetare. Det visade sig dock att riktlinjer för både internt och 
externt arbete blev svåra att kombinera i en och samma handbok. Ett 32-sidigt 
dokument skickades ut på en första remissrunda. Efter inkomna kommentarer 
bantades handboken till ett 20-sidigt dokument som sändes ut i en andra 
remissrunda. Rubriken ändrades till ”Planering för ett jämställt järnvägs-
transportsystem”.  

När handboken nästan var klar för publicering kom Banverkets och Väg-
verkets generaldirektörer överens om att den skulle vara gemensam för de 
båda myndigheterna. Det innebar att Vägverket måste få möjlighet att lägga 
sina synpunkter på innehållet. När de ansvariga på Banverket insåg att detta 
skulle innebära ytterligare fördröjningar valde de att publicera sin text i form 
av en rapport. Rapporter har inte samma status som handböcker, men på detta 
sätt kunde arbetet gå vidare utan avbrott. 

Mätbarhetsfällan 
”För vi är ju bra på det där med att mäta. Allt som inte kan mätas, det finns 
inte” (BV2b). ”Kvalitativ analys är bara värd något om resultaten går att ta 
på” (BV14). Citaten är exempel på hur man inom myndigheterna vurmar för 
hårda variabler, vilket pekar på att verksamheten genomsyras av ett tekniskt 
rationellt tänkande. Användningen av de balanserade styrkorten innebär dess-
utom att mätbarhetskraven i styrningen förstärks och att det som följs upp 
reduceras till kortsiktigt mätbara faktorer. Att börja räkna kroppar, hur många 
kvinnor och hur många män som deltog i olika sorters möten med extern 
representation, var en av de första åtgärderna som genomfördes inom båda 
myndigheterna som svar på det sjätte delmålet i regleringsbreven. Åtgärden 
grundades i den täta kopplingen mellan myndigheternas styrsystem och 
SMART-kriterierna. Man sökte efter det som var enkelt att mäta. Resultatet 
blev en fokusering på den jämna könsfördelningen och årligen sattes resultat-
mål för att öka andelen kvinnor i beslutande grupper.  

Under detta forskningsprojekts gång har mätningarna av andelen kvinnor 
och män på samrådsmöten kritiserats i olika sammanhang. Samordnarna för 
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det sjätte delmålet ute på myndigheterna är helt inriktade på att det inte räcker 
med sådana kvantitativa mått.  

VV3: Vi har haft en mall som projektledarna ska fylla i: hur många män och 
hur många kvinnor kom på samrådet när ni var ute, den och den dagen?  

VV2a: Det är också det enda, det är ju egentligen det enda. Den biten.  

VV3: Men, det är ju i alla fall något konkret som finns.  

− Det är det första uttrycket…? 

VV2a: Ja, det är det första vi mäter på, det är alltså närvaron utav. 

− Och om jag förstår dig [VV3] rätt så var det inte heller heltäckande att ni 
hämtar information, män och kvinnor, utan det är något som ni har behov av 

VV3: Ja, det finns fortfarande stort behov av insikt och kunskap i hur man 
arbetar med jämställdhetsfrågan.  

VV2a: Men, som du är inne på staplarna [redovisning av statistik], vi har ju 
aldrig frågat efter kvinnor och män, det har ju mer varit åldersrelaterat, eller…  

VV3: Och nu finns det en acceptans för att man frågar, när de är över 20, jag 
vet inte hur många diskussioner jag har haft när jag vill ha det på pojkar och 
flickor. Det är inte självklart. (VV2a, 3) 

De säger att de startade mätningarna av kvinnor och män på möten för att 
göra något, något som var konkret. Men de inser också att könsmässig 
närvarofrekvens även måste ställas i förhållande till det som sker på möten 
och till hur genusrelaterade synpunkter tas tillvara inom myndigheten.  

Samordnarna säger sig inte ha verktyg för att nå ut med mer kvalitativa 
analyser på bred bas i dagsläget. Det är inte heller något som efterfrågas i 
myndigheternas målstyrning. Intervjuade projektledare visar upp glada miner 
när de berättar att de gör något för jämställdhetsmålet genom att de räknar 
antalet kvinnor på samrådsmöten. Vid följdfrågor om hur de hanterar 
resultaten av sådana mätningar, hur de fångar upp kvinnors och mäns skilda 
behov och önskemål åker mungiporna ner: ”Nej, så långt har vi inte kommit” 
(BV15; VV24). Övergången från glada till besvikna miner kan förklaras med 
hjälp av genusmedvetenhetens trappa (figur 1). För dem som är genusmed-
vetna är kvantifierbarheten en reduktion som endast ger en begränsad 
möjlighet att förklara jämställdhet. För dem som är omedvetna om hur genus 
kan användas som analytiskt begrepp kan däremot resultaten av ett kropps-
räknande ge tydliga indikationer på jämställdhet. Det betyder att graden av 
måluppfyllelse är beroende av graden av genusmedvetenhet.   
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Båda myndigheterna initierar visserligen kvalitativa utvärderingar som 
kommer in via forskningsresultat eller bredare kundundersökningar, men 
dessa kan varken praktiskt eller kostnadseffektivt göras kontinuerligt under 
året och passar därmed illa in i styrkortsmodellen. Nu försöker man ändå 
koppla styrkortet till åtgärder som inte är mätbara genom att istället räkna 
antal åtgärder och sätta mål för hur många sådana åtgärder som ska vidtas 
under året. Exempelvis hade Vägverket ”48 genomförda aktiviteter som 
bidrar till jämställdhetsmålet inom de 6 viktigaste områdena i Strategisk plan” 
som ett styrkortsmål för 2007. Ett problem med ett sådant mål är dock att det 
inte är mängden åtgärder, utan kvaliteten i åtgärderna, som är avgörande för 
resultatet.  

Banverket och Vägverket följer ESV:s formella rekommendationer och 
läser ut R i SMART-kriterierna som Realistiskt att uppnå. Målet sätts för att 
kunna nås och rapporteras som uppnått, även om det bara var ett relativt lågt 
satt mål i förhållande till det övergripande, strategiska målet. Mätbarhets-
kraven gör också att det bara är prestationer som räknas, att något är gjort. 
Det betyder att styrkortmålen får problem med att helheter går förlorade i 
enkla mätetal, på så sätt som bland annat Catasús m.fl. (2008) uppmärk-
sammat.  

Att istället för realism tala om relevans skulle ge incitament att värdera 
effekterna av det som är gjort. Då skulle slutskedet i resursomvandlings-
kedjan kunna värderas. Det finns sådana alternativa uppfattningar om vad R 
står för. ESV talar själva om relevans som ett lämpligt alternativ, att målsät-
tningen ska vara väsentlig att nå51. Men ett sådant synsätt har inte fått fäste i 
statsförvaltningen trots att det diskuterats hur tolkningen av R som Realistiskt 
leder till bristande insikt om hur väl det strategiska målet är nått eftersom 
effekterna av åtgärder inte analyseras. En analys av Vägverkets årsrapporter 
visar också vilka absurda konsekvenser SMART-kriterierna kan få. Det sjätte 
transportpolitiska delmålet kan rapporteras som uppnått i en rapport samtidigt 
som det överhuvudtaget inte anses kunna mätas i en annan (se figur 9 Målbe-
dömning i Vägverkets års- och sektorsredovisningar 2002−2006). 

Det strikta mätbarhetskravet i kriterierna innebär att viktiga dimensioner 
av verksamheten inte följs upp. Intervjuresultat visar att detta är något som 
har börjat diskuteras inom myndigheterna. Det finns röster som menar att 
mätbarheten har gått för långt. Men mätbarhetskriteriet är institutionaliserat, 
så det är mycket svårt att ändra på. Regelverket för styrsystemen, i samspel 
med normer som förespråkar ett teknokratiskt tänkande och en kultur som 
efterfrågar konkretiseringar i kvantitativ form gör således att väsentliga as-
pekter på jämställdhet inte fångas upp. Regeringens kommentar om att jämn 
könsfördelning inte räcker för att uppnå jämställdhet är relevant, men hindras 
genom systemets inbyggda mätbarhetsiver. Det är inte bara myndigheterna 
som agerar med mätbarheten som mantra. SIKA, som har ett särskilt uppdrag 

                                                      
51 Bengt Nordström, ESV, föredrag A2 på ESV-dagen 2006, Stockholmsmässan, Älvsjö 

 148 



 

att utvärdera de transportpolitiska delmålen, är av samma uppfattning. Detta 
tänkesätt riskerar att styra jämställdhetsmålet rakt in i en mätbarhetsfälla. 

Sprängverkan i normen 
När Vägverket kallade till ett samrådsmöte för allmänheten i samband med 
ett vägbygge hade ett hundratal personer hörsammat kallelsen. De flesta var 
medelålders eller äldre män. Ungefär en femtedel av besökarna var kvinnor i 
samma åldrar. Till skillnad från den av män dominerade publiken var 
Vägverket till största delen representerat av kvinnor. Projektledaren var en 
man, men både delprojektledarna och flera specialister var kvinnor. Sex 
kvinnor och två män figurerade på scenen. En av kvinnorna kom från 
länsmuseet och berättade om arkeologiska fynd i samband med de utgräv-
ningar som behövde göras för att ge plats åt den nya vägen. I övrigt var 
innehållet i Vägverkets information fokuserat på själva byggnations-
problematiken med noggrann information om hur stora schaktmassor som 
skulle förflyttas och hur mycket sprängningsarbeten som krävdes. I en film 
visades återkommande sprängningsscener där män apterade dynamit med 
åtföljande explosioner. Tillgängligheten som den nya vägförbindelsen skulle 
bidra till berördes endast kortfattat och eventuella sociala konsekvenser av 
den nya trafiksituationen kom man inte alls in på. Dagordningen som 
besökarna hade fått vid ingången till mötet styrde upp mötet och uppmanade 
till passivitet. Som besökare skulle man vara tyst och lyssna ända till slutet av 
kvällen. Längst ner på dagordningen fanns plats för anteckningar: ”Anteckna 
din fråga här och ställ senare...”. Uppmaningen visade att det endast fanns 
utrymme för en enda fråga från varje åhörare, och att den skulle förberedas 
skriftligen innan den ställdes. Uppmaningen visade också att Vägverket ville 
vara de som hade full kontroll på mötessituationen (VV2004-04-15). 

Situationen ovan kan tolkas med hjälp av de institutionella pelarna, genus 
och integreringsprocesser. Den empiriska nivån är redogjord för ovan. Utan 
genusperspektiv uppstår en förvåning av att se så många kvinnor på scenen i 
ett vägprojekt. Med genusperspektiv finns det anledning att tolka deras sätt att 
vara så engagerade i sprängningar och schaktmassor. På teoretisk nivå kan det 
även förklaras av assimileringsprocesser. Kvinnor får gärna vara projekt-
ledare, bara de gör som män gör. Scenen stämmer väl ihop med förhållandena 
bakom kulisserna, den situation som kan utläsas ur Vägverkets normer och 
kultur. Transportsystem som fråga har inte fått någon annan kodning än den 
traditionellt maskulina. De kvinnliga presentatörerna som håller sig till 
frågans rådande manliga genusnorm handlar på ett tekniskt rationellt sätt, 
något som Saidel & Loscocco (2005) för fram som en rimlighet då de menar 
att frågans genuskodning är överordnad beslutsfattarnas könstillhörighet. 

Skeendet på scenen ger indikationer på att det sjätte transportpolitiska 
delmålet om ett jämställt transportsystem inte har institutionaliserats. Jäm-
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ställdhetsmålet finns på den regulativa pelaren, men inte i normering och 
kultur (Scott, 2001). Projektledarna har inte internaliserat (Dambrin m.fl., 
2007) annat än det som traditionellt hör till ett maskulint kodat vägbyggande. 
Och den besökare som låter sig förvånas över detta har en förförståelse, rent-
av fördom, om att kvinnor förväntas gestalta omsorgsrationaliteter (Waerness, 
1984). En annan reflektion i samband med mötet är att myndigheten inte har 
lyckats styra fram till kundorientering. Projektledarna uppträder som experter 
vilka planerar på egen hand för en allmänhet, inte tillsammans med 
allmänheten (Larsson, 2006). Att på det sättet distansera sig från allmänheten/ 
kunderna stämmer med en traditionell produktionsorientering. Erfarenheterna 
från mötet pekar på den normering som myndighetskulturen bäddar för: 

Många av dem som kommer in är välutbildade, från högskolor, är verbala och 
så vidare. Men det är påfallande hur fort de assimileras in i den här verksam-
heten. Faktiskt. Det här friska, lite nya idéer och, det här ser man inte så 
mycket. Påfallande fort så kommer man in i den här kulturen. Så jag menar på 
att det är en generationsfråga, men bara till viss del. (VV15) 

Någon transformering som inkluderar och problematiserar både feminina och 
maskulina sfärer (Squires, 2005) och skapar nya scener har inte skett. 

Kultur i väg(g)en  
Den som träder in i Banverkets huvudkontor i Borlänge möts av 150 års 
rallartradition. En hel vägg pryds med rallare, muskulösa män som lägger räls 
genom Sverige:  
 

 
Bild 2: Fotografi från Banverkets entré på huvudkontoret i Borlänge  
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Lägger man upp en hel rad av Banverkets personaltidning Rallaren från de 
senaste åren kvarstår mönstret. Bilden som täcker framsidan visar män med 
verktyg, tåg och räls:  
 

 

 
Bild 3: Förstasidan på Rallaren, Banverkets personaltidning, Nr. 7, 2004, Nr. 8, 2005, 
Nr. 1, 2006 och Nr. 1, 2007 
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Bilderna kan tolkas (Salmi & Lammi-Taskula, 2005; Widerberg, 2002) med 
genusintegreringsmodellerna (Squires, 2005) där transformering lyser med 
sin frånvaro. Någon gång får läsaren möta en kvinnas blick. Assimilerings-
modellen är tydlig när hon framställs som vilken rallare som helst, osminkad 
med hjälm på huvudet (bild 4):  

 
 

 
Bild 4: Förstasidan på Rallaren, Banverkets personaltidning, Nr. 7, 2005 

Särkopplingsmodellen kan förstås när det istället är en kvinna som får en 
utpekande rubrik som visar att hon är annorlunda, någon annan än den 
vanliga medarbetaren: ”Helene, en av få kvinnliga chefer”. I Banverket finns 
tydligen chefer och kvinnliga chefer (bild 5): 
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Bild 5: Förstasidan på Rallaren, Banverkets personaltidning, Nr. 2, 2003 

Särkopplingen av kvinnor blir också synlig när hon inte hör till kärnverk-
samheten, utan har en stödjande funktion av att skapa trevnad i Per Albin 
Hanssonsk anda (Hirdman, 2001):  

 

 
Bild 6: Förstasidan på Rallaren, Banverkets personaltidning, Nr. 9, 2007 
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I december 2003 gavs en programförklaring som låg till grund för Banverkets 
framtida förändringsarbete där det jämställda transportsystemet nämns under 
rubriken ”En hoppfull bild av järnvägen 2007”: ”Många menar att järnvägs-
trafiken i ökad utsträckning är utformad efter både kvinnors och mäns 
transportbehov.” (Banverket, 2003, Spåren framåt – En återkoppling från 
Nystartsdiskussionerna, s. 4). Den hoppfulla bild av järnvägen som skriften 
talar om hade ännu inte framkallats på våren 2007 när Banverkets GD var i 
panelen på ett seminarium som anordnats av projektet Jämställda kommuni-
kationer i Stockholmsregionen, JämKom. Han talade då om hur han försökte 
ingjuta en ny kultur i Banverket som ska göra att blickarna höjs från skinande 
spår till att se de resenärer som nyttjar tågen. GD ville lägga mer energi på att 
garantera driftssäkerheten än på att bygga nytt. Det exempel som han använde 
var den tågpendlande 36-åriga mamman som måste hinna skjutsa sina barn 
till fotbollsträningen efter jobbet. GD sa att han ser jämställdhet som en 
bonus när Banverket börjar jobba mer med att få trafiken att fungera så att 
tidtabellen kan hållas på befintliga spår, istället för att prioritera att få nya 
spår på plats.  

Uttalandet är problematiskt när det ställs i genusperspektiv. Trafikforskare 
har visat att punktlighet är en fråga som är lika viktig för kvinnor som för 
män. Det är andra frågor som skiljer kvinnors och mäns intressen åt (se 
exempelvis Polk, 2001 och 2004; Eriksson & Garvill, 2003; Friberg m.fl. 
2004; Transek 2004 och 2006a som alla studerar transportsystemen, främst 
resmönster och attityder till resande, ur genusperspektiv). I de fall då 
kvinnors och mäns uppfattningar inte skiljer sig åt blir frågan irrelevant ur 
jämställdhetssynpunkt. Uttalandet kan därför tolkas som ett sätt att diskursivt 
vilja styra jämställdhetsfrågan till att bli en del av kärnverksamheten. En 
annan aspekt på GD:s sätt att diskutera jämställdhetsfrågan är att det bevarar 
ojämställda strukturer. Varför är det just mamman som ska ha ansvaret för 
barnens transporter? GD gör det som SIKA varnat för: att befästa ojämställda 
föreställningar genom stereotypa könsroller (SIKA 2003:5). Resultatet av 
uttalandet på JämKom-konferensen blir istället ett försök att ge sken av ett 
engagemang i jämställdhetsfrågor, vilket kan tolkas både som ett sätt att 
försöka legitimera det bristfälliga agerandet (Meyer & Rowan, 1977) och att 
bjuda på ett välmenande motstånd till jämställdhetsfrågor (Pincus, 1997). Det 
säger också något om hur högsta ledningen kan föra en diskurs som gör att 
organisationen upplever sig vara på rätt spår i förhållande till jämställd-
hetsmålet, trots att det de talar om inte har med jämställdhet att göra och 
därmed istället befäster ojämställdhet (jfr Hoeber, 2007).  

Motståndet kan förklaras med okunskap om hur genus kan användas som 
ett analytiskt verktyg. Det kan också förklaras med att transportsektorn är en 
manlig institution och att den som passar in där inte har någon anledning att 
ifrågasätta det som är för-givet-taget.  
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Väjningsskyldighet i maktfrågan  
I presentationer av det sjätte delmålet återkommer flera talare, från olika 
myndigheter och organisationer, till att dela upp det sjätte transportpolitiska 
delmålet i tre delar: (i) att transportsystemets utformning i lika hög grad ska 
tillgodose både kvinnors och mäns behov, (ii) att båda könen ska ha lika på-
verkansmöjligheter i beslutsprocesser och (iii) att kvinnors och mäns värde-
ringar ska tillmätas samma vikt. Maktbegreppet lämnas utanför beskrivning-
en. Det tillägg som gjordes till det sjätte delmålet 2003 om jämn fördelning 
av makt och inflytande mellan kvinnor och män kommer inte uttalat med i 
presentationerna och därmed tenderar den frågan att inte heller komma med i 
diskussionerna.   

Maktfrågor är heller inget som behandlas i myndigheternas återrappor-
tering. Där finns en hel del analyser av resmönster och mätningar av andelen 
kvinnor och män i olika sammanhang. Men maktfrågan saknas, den har inte 
har analyserats. 

Men det här med hur mäns och kvinnors synpunkter, har de fått lika mycket 
tyngd? Så långt skulle inte jag våga säga att vi har kommit, så att vi vet att det 
får lika stort genomslag. Jag tror inte att vi vet så mycket om det idag. (VV8b) 

Det var först i 2005 års sektorsredovisning som Vägverket började diskutera 
makt och inflytande. I arbetet med sektorsrapporteringen har den som var 
ansvarig för samordningen av jämställdhetsmålet lyckats engagera en av 
rapportredaktörerna. De skapade en kreativ diskussion om vad det sjätte 
delmålet handlar om. Det gjordes i syfte att finna mått, men det som är viktigt 
att notera är att de övergick till att försöka finna relevanta mått istället för 
enbart realistiska mått. Vägverket resonerade sig fram till att de mått som 
krävs för att kunna bedöma det sjätte delmålet ska visa graden av integrering 
av kvinnors och mäns värderingar och åsikter. 

En vision målas upp om att det jämställda transportsystemet har uppnåtts 
när kvinnors och mäns värderingar och behov ”hanteras rättvist, ständigt och 
självklart – utan att man särskilt behöver tänka på det” (Vägverket 2006:22,  
s. 46). Det kan tolkas som en insikt om behovet av att få till stånd en 
institutionalisering av ett jämställt transportsystem, ett behov av att varje 
medarbetare ska internalisera jämställdhetsvärderingar så att de ingår i det 
som tas för givet. Vägverkets agerande kan ses som ett uppvaknande från den 
oproblematiserande attityd myndigheten uppvisade vid jämställdhetsmålets 
införande.  

När Banverket försökte ta upp maktfrågor på sina seminarier ute i 
organisationen visade det sig stöta på kraftigt motstånd. En grupparbets-
uppgift var att diskutera de kritiska frågor om vem som har makt att skapa 
järnvägstransportsystemet, vem som har rätt eller möjlighet att använda det, 
förändra det och även skapa föreställningar om järnvägstransportsystemet.  
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Frågorna var baserade på rapporten Persontransporternas ”vita fläckar” – om 
arbetspendling med kollektivtrafik ur ett genusperspektiv (Friberg m.fl. 2004) 
som bygger på forskning finansierad av Vägverket. Frågorna upplevdes som 
så pass svåra att diskutera under de första seminarierna att de kompletterades 
med ytterligare två frågor vilka istället gav utrymme för fria tolkningar av 
jämställdhet och ett jämställt transportsystem: 

 
 

Figur 13: OH-bild från seminarium om ett jämställt transportsystem inom Banverket 

I diskussionen bland seminariedeltagarna hördes bland annat följande 
kommentar: “Jag gillar inte ordet makt. Vi måste ju samsas.” Att samsas kan 
betyda att inte bråka eller kivas, att inte ifrågasätta. Att inte ifrågasätta är att 
inte ens ta det första steget på genusmedvetenhetens trappa utan stå kvar i 
könsblindhet (figur 1). Som kontrast visar en annan kommentar att det är först 
när genusperspektivet används som vissa fenomen blir synliga: “Oj, när jag 
fick på mig könsglasögonen så ser jag att svaren på frågorna om vem som har 
makt och möjlighet är män, män, män!” Rapportförfattarna (Friberg m.fl. 
2004) har formulerat frågorna just i syfte att få fram den typen av reaktioner, 
att med genusperspektiv få syn på vad som inte är könsneutralt och börja 
fundera på vad det ger för konsekvenser.  
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Könlösa kunder  
Som tidigare nämnts lägger både Banverket och Vägverket ner ansträng-
ningar på att övergå från en produktionsorienterad till en kundorienterad 
styrning och verksamhetskultur. Mycket arbete har gjorts för att definiera 
kundgrupper52 och finna lämpliga processer för att fånga och bearbeta kund-
behov så att de finns med i prioriterings- och planeringsarbetet. Medborgarna 
utgör en jämnt fördelad grupp vad gäller kön; vi är hälften kvinnor och hälf-
ten män i Sverige. Men när det gäller näringsutövarna inom transportsektorn 
dominerar männen (Markör, 2004). Totalt sett är därför huvudparten av 
myndigheternas direkta kunder män. För Banverkets del är det extra kritiskt 
ur genusperspektiv eftersom alla direkta kunder tillhör näringslivet. Med-
borgarna är endast indirekta kunder via tågtrafikbolag som SJ och Connex. 
Inom Banverkets projekt ”Kundorienterad servicemyndighet” diskuteras om 
”resenärer”, vilka är kundernas kunder, ändå ska få utgöra ett eget kundseg-
ment.  

Några intervjupersoner har pekat på kundorienteringsarbetet som en stor 
potential för att kunna uppnå ett jämställt tranportsystem. När Vägverket 
genomförde ett omfattande projekt med att ta fram styrdokument i form av 
kundprogram vittnade några kundansvariga, mycket engagerat, om sin 
övertygelse att det var i kundprogrammen som jämställdhetsperspektivet 
måste komma med. De förutsåg inga problem med det, särskilt som 
myndigheten ändå hade krav på sig att göra all statistik könsuppdelad. Men 
det blev ändå inte så:  

Det finns ett krav på att all offentlig statistik ska brytas på män och kvinnor. 
När vi gör våra undersökningar så har vi det kravet, eller Vägverket har det 
kravet att man ska kunna spegla män och kvinnor. Så det är teoretiskt sett 
möjligt att få in uppgifter. […]Så det är ju möjligt att följa och även för de 
kundansvariga är det möjligt att lyfta det perspektivet också. Men det har ju 
inte varit en fråga, nu är ju kundansvarigrollen ganska ny, och jag vet inte om 
de har lyft den i det nationella nätverket. Men här har det inte varit en fråga 
om man skulle göra det eller inte. Utan man har egentligen haft nog med att 
identifiera sina kundgrupper och se det som en helhet. Men statistiken finns, 
så att det är möjligt att dela på könen. (VV13a)  

Vi har ju, även om det är några av oss som vet om att alla undersökningar som 
vi gör, så ska den då synas på män och kvinnor, och om det är barns så ska det 
vara en stapel för pojkar och en stapel för flickor. Och där är vi ju, att vi 
försöker att efterfråga det hela tiden, men där är det ändå fortfarande ganska 
långt kvar. (VV3) 

                                                      
52 Vägverket har elva kundgrupper. Medborgarna är indelade i fem olika grupper utifrån ett 
livscykelperspektiv: Barn och unga, Ungdomar, Yrkesverksamma, Äldre och Funktions-
hindrade. Näringslivet är indelat i sex grupper: Bas- och processindustri, Konsumentvaru- och 
livsmedelsindustri, Offentlig service, Privat service, Godstransportörer och Persontrans-
portörer.   
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I vissa underlag inför arbetet med att sammanställa kundprogrammen fanns 
skillnader i kvinnors och mäns behov beskrivna. På lokal nivå, inom 
Stockholmsregionen, gjordes också ett eget kundprogram för medborgarna 
där skillnader mellan kvinnor och män skrevs in i en separat ruta bredvid 
huvudtexten om varje kundgrupp (Vägverket 2005:9). Men när dessa 
kundansvariga, i samband med en av studiens observationer, var tillsammans 
med kollegor från hela landet för att arbeta fram kundprogrammen gavs det 
inte utrymme för att diskutera jämställdhetsfrågorna. De få personer som 
försökte ta upp dem blev bemötta med tystnad och tunga suckar. Jämställdhet 
var inte något välkommet diskussionsämne.  

I de färdiga kundprogrammen (Vägverket 2005:88 och Vägverket 
2005:89) kan man i GD:s förord läsa att Vägverket ska kunna redovisa ”en 
samlad bild av de viktigaste behoven, kraven och förväntningarna på det 
svenska vägtransportsystemet”. Eftersom kundgrupperna saknar genus-
perspektiv och ingen lyckades lyfta jämställdhets- eller genusfrågan genom 
hela processen saknas kunskapen om hur behoven skiljer sig mellan män och 
kvinnor i kundprogrammen. Med en maskulint kodad verksamhet som möter 
en manligt dominerad kundkrets finns uppenbara risker för att kvinnors behov 
marginaliseras. Hur ska ”Mor Anna i busken” göra sig gällande mot ”Fredrik 
Åkare” om deras skilda behov inte finns med i de formella styrdokumenten?  

Motståndets olika former 
I en intervju där samtalet kommer in på hur det sjätte transportpolitiska 
delmålet har hanterats vid framtagandet av den nationella planen för 
vägtransportsystemet 2004−2015 (Vägverket 2004:93) framkommer att 
Vägverket hade fått kritik från den politiska nivån för hur detta mål hanterats 
i planen. 

VVx1: Men den [kritiken] gick just ut på att vi jämförde män och kvinnor för 
mycket och anpassade för mycket till rådande mönster. Ja, det här är jättelurigt 
alltså, och det, men det är liksom roligt att fundera kring. Men jag känner att 
Vägverket inte riktigt har greppat det här. Jo, alltså det, jag är rädd att jag inte 
kan bidra så hemskt mycket därför att jag ser bara problemen, jag ser inte, jag 
har inga lösningar. Det är elände detta. Jag har grubblat ganska mycket men 
jag ser inte hur vi ska bära oss åt. Jag ser inte vilken väg vi ska ta... Men det 
finns andra som jobbar djupare med detta. Jag, jag var ju som sagt var 
projektledare för det där så att jag var tvungen naturligtvis, jag kan ju inte allt, 
självklart. Utan det är ju andra som kan det här bättre än... som har tänkt.  

− Spännande, men ni måste ha någonting färdigt att presentera till hösten nu 
då? 

VVx1: Ja, vi var ju tvungen och sno ihop något, men jag är ju... Substansen i 
det är ju ärligt talat inte särskilt bra. Det är den inte... Jag känner att vi kokar 
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soppa på en spik. I och för sig är det det bästa vi kan göra, och det finns 
väldigt mycket god vilja i organisationen. Det är inte någon som försöker 
bromsa på nått sätt, utan det är en frustration och en... osäkerhet, hur vi ska 
gå vidare. Och vi är ju inte ensamma om detta, SIKA, som du säkert känner 
till, de skrev en rapport i ämnet för ett år sedan eller någonting sånt, ett och ett 
halvt, och… den... ja, den pekade också på de här svårigheterna men gav inte 
några, kunde inte ge några lösningar egentligen. Det var en bra rapport tyckte 
jag, de verbaliserade på ett utmärkt sätt om problem som finns på området.   

Ingen motvilja, bara en osäkerhet om hur man ska gå vidare är en av de 
förklaringar som planeraren på myndigheten ger till varför Vägverket fått 
kritiken från departementet. Det går också att utläsa ett hopp om att någon 
kollega ska kunna frågan bättre, någon av dem som har jämställdhetsmålet i 
sina arbetsuppgifter.  

Våren 2007, två år efter det att Vägverkets kundprogram publicerats och 
när det sjätte delmålet om ett jämställt transportsystem funnits med i 
regleringsbreven under fem år, sitter Vägverkets GD i panelen på projektet 
JämKom:s slutseminarium. På en direkt fråga om kundorienteringens roll för 
ett jämställt transportsystem svarar GD att han inte funderat på hur kund-
orientering och jämställdhet relaterar till varandra och att han inte tidigare 
insett hur viktig jämställdhet kan vara för kundorienteringen och vice versa. 
Intervjusvar från våren 2005 ger samma indikation på att GD inte själv har 
engagerat sig i frågan om arbetet med ett jämställt transportsystem:   

Ja, alltså vi söker ju oss fram rätt mycket där. Det är inte så där vansinnigt 
enkelt, vad innebär ett jämställt transportsystem? Men jag fick en idé idag, 
jag pratade med statssekreteraren NN och då hade han pratat med någon 
partimänniska från något parti vad det var, som hade gjort den iakttagelsen att 
om du tittar på alla vägmärken så är det bara gubbar. Med ett undantag, vid 
övergångsställena. Och då var det någon som kastade fram idén att skulle man 
inte kunna när man byter ut vägmärken, det är ju bara en symbolfråga men 
ändå, kunna ta en kvinna istället där det är gubbar och tvärtom. Det tyckte jag 
var lite kul, alltså mer, det har ju ingen jättebetydelse men det bara visar ju hur 
insnöade vi är egentligen. Men sedan i övrigt, det man snackar om brukar ju 
vara det här att lyfta upp kollektivtrafik och såna saker. Så jag tycker inte att 
vi har hittat några sådana där riktiga, vassa frågor förutom att det ska vara 
jämnare representation i beslutsgrupper och sådana saker som är rätt 
självklart. Och det är väl sådana mått vi har tagit fram och jobbar mot 
primärt. Men vad innebär det i övrigt? Det är vi lite osäkra på. Vi ska nu ta 
fram en antologi där olika, framförallt kvinnor blir det väl, ska försöka 
problematisera lite kring det här. Men det tar väl lite tid innan det är klart.  
(VVx2) 

GD:s sätt att diskutera i intervjucitatet ovan visar både hur han ser ett 
jämställt transportsystem som något ovidkommande: de har inte funnit några 
vassa frågor, och som en separat kvinnofråga: det är framför allt kvinnor som 
ska problematisera. Att kvinnorna dessutom ska problematisera ”lite” ger 
ytterligare indikation på en marginalisering av hela frågan om ett jämställt 

 159 



 

transportsystem. Som högste chef har hans uppfattning betydelse för hela 
organisationen. 

Ointresset för att koppla samman kundorientering med jämställdhet hade 
redan tidigare framkommit i en intervju med en av dem som är samordnings-
ansvarig ute på en region för det sjätte delmålet: 

... man har svårt att komma till tals, svårt att nå fram. Vem ska man prata 
med, vem ska man leverera sina idéer till? Det känns motigt. Och det var som 
jag sa att ett sätt att komma runt det är att koppla det till kundperspektivet, till 
kundorienteringen. Våra kunder, de är män och kvinnor. På det sättet kan man 
få möjlighet att få prata jämställdhet också. Och allt hänger samman så jag 
tycker det är jättebra att tänka så också. Då kopplar man ihop så man inte ser 
jämställdhetsmålet för sig och kundorientering för sig.  (VV10a) 

Berättelserna om hur jämställdhetsmålet hålls särkopplat från kundorien-
teringsprocesser visar hur långt borta medvetna jämställdhetsideal är från 
myndighetskulturen. Även när kärnverksamheten genomgår en kraftig för-
ändringsprocess, från produktions- till kundorientering, saknas vilja att även 
ta med genusperspektivet i transformeringen (se även avsnittet om Könlösa 
kunder ovan). Det är anmärkningsvärt att den bristande viljan gestaltas med 
tystnad och suckar. I det som Pincus (1997) kallar välmenande motstånd, 
hade man i alla fall gjort någon slags läpparnas bekännelse. Pincus (1997) 
klassar tystnad som en passiv form av motstånd. Men mött i denna kontext, 
när det finns formella och specifika krav på jämställdhet, kan ointresset från 
högsta ledningen samt tystnaden och suckarna från kollegorna knappast 
tolkas som passivitet. Underlåtenheten att diskutera jämställdhetsfrågor kan 
lika väl ses som ett medvetet och därmed aktivt motstånd.  

Inom Banverket finns flera tecken på påtagligt motstånd: 

Men jag är ju väl medveten efter de år jag jobbat här att det finns ett motstånd 
som inte består av att jäklas eller så. Utan motståndet består av att man håller 
på med en massa saker som man har fullt sjå att sköta om liksom. (BV3) 

Vi kan kalla det tidsbristens motstånd, prioriteringar av vad man ska ägna sig 
åt gör att jämställdhetsfrågorna inte ges utrymme. Bristande utrymme gäller 
både tid och (mentala) rum: 

… jag är övertygad om att det inte finns strukturella hinder. […] Utan det som 
sitter, det sitter i väggarna. Och det är ju en helt annan sak, och det är ju 
mycket svårare att hantera, tycker jag. För ett system det kan man ändra, men 
människors upplevelser är ju svåra att ändra på. Det är ändå fritt att tänka. 
Man kan vara politiskt korrekt, men man kanske bär något annat inom sig, och 
det är svårt att komma åt. (BV2a) 

För att kunna rapportera enligt fastställd verksamhetsuppföljning (bilagorna 5 
och 6) avseende det externt riktade jämställdhetsarbetet har det behövts 
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personliga påtryckningar från samordnarna för det sjätte delmålet. Siffrorna 
ska komma från projektenheter och där är många olika konsulter inblandade 
vilka ofta arbetar sporadiskt på uppdrag av myndigheten. För att få tillräckligt 
underlag har de ansvariga samordnarna därför gått via projektcheferna som 
har kontinuerlig uppföljning för större ansvarsområden. Det har krävts både 
mejl och personliga påminnelser för att få in de efterfrågade uppgifterna. 
Trögheten gör att även de som har samordningsansvaret tappar fokus. En 
informant upptäckte att hon försvarade ett dåligt engagemang för ett jämställt 
transportsystem genom bortförklaringar.   

Och nu när jag pratar så här så känns det jättedumt att jag… ”fiser” med det 
liksom. Men det är det, det är lite att jag känner att jag inte har gjort det som 
jag kunnat. På grund av tidsbrist, på grund av att för att jag inte riktigt har det 
där i ryggen, bakom sig, att man ska jobba med de här grejerna. (BV12b) 

Tidsbrist åberopas igen, men det finns tydligen heller inga självklara krokar i 
myndighetskulturen att hänga upp jämställdhetsfrågorna på.  

Motståndet i form av tystnad kan förklaras med okunskap. Istället för att 
inleda en diskussion på ett område där man inte är kunnig, och att därmed 
utsätta sig för risken att tappa kontrollen, undviker man frågorna genom 
tystnad (Morrison & Milliken, 2000). Det kan också förklaras med att 
transportsektorn är en manlig institution och den som passar in har ingen 
anledning att ifrågasätta det som är för-givet-taget. I detta fall kan det också 
förklaras av att den normaliserade transportmyndighetsmedarbetaren är så 
fylld av det kulturrevolutionerande kundorienteringsarbetet. Van vid tekniskt 
rationella lösningar i ett produktionsperspektiv finns det inte utrymme att 
hantera flera dimensioner än det livscykelperspektiv som man redan uppfattar 
som ett utslag för en främmande social omsorgsrationalitet.  

Problemet är att genus som analytiskt verktyg inte integreras i myndig-
heternas normer och kultur. Jämställdheten kan därför inte bedömas och på så 
sätt vidmakthålls en könsblind styrning.  

Mångfald före jämställdhet 
Av intervjuerna framgår att Vägverket fått mer kritik från uppdragsgivaren 
(regeringen) för bristande arbete med mångfaldsfrågorna än för jämställdhets-
frågorna. Jämställdheten har man valt att tona ned bland annat genom att 
vända på begreppen i sin senaste plan för 2005 så att rubriken blir Vägverkets 
Mångfalds- och Jämställdhetsplan. Tidigare stod jämställdhet före mångfald. 
I planen framgår att jämställdhetsarbetet ska vara en del av mångfaldsarbetet. 
Planen är helt inriktad på det interna arbetet och den ska integreras i 
verksamheten via styrkortets medarbetarfokus och stödprocessen för kompe-
tensförsörjning.  

 161 



 

När Vägverket söker efter nya medarbetare ingår följande text i annonsen, där 
både kön och mångfald finns med: 

Vägverket erbjuder en arbetsplats med lika möjligheter för kvinnor och män 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund, trosuppfattning, ålder, funktionshinder 
och sexuell läggning. (Vägverkets hemsida 2005-09-29, 27 utannonserade 
traineetjänster) 

Intervjuerna visar att jämställdhetsbegreppet inte spontant kopplas till för-
hållandet mellan kvinnor och män utan hellre används för andra jämlikhets-
relationer. På frågor om jämställdhet kommer snabbt svar om barnperspektiv, 
funktionshindrades förhållanden, invånare i olika landsändar etc. Allt möjligt, 
utom just kvinnor och män.   

Ur intersektionalitetsperspektiv (Lykke, 2003) är det av intresse att 
inkludera fler aspekter än kön för att förklara sociala ordningar. Ålder och 
etnicitet är två exempel som interagerar med kön och som är relevanta för att 
utveckla genusteori med förståelse för maskulina och feminina makt-
ordningar. Ur jämställdhetsperspektiv måste ändå könsdimensioner alltid vara 
framträdande i genusanalysen. Att intervjupersoner bortser från den grund-
läggande könsdimensionen i jämställdhetsbegreppet är därför ett tydligt 
tecken på bristande genusmedvetenhet, och mångfaldsperspektivet bidrar i 
sådana fall till könsblindhet.    

Könsblind körning 
I vardagen funderar inte myndigheternas medarbetarna på om verksamheten 
är grundad på några könsspecifika ideal. Men med jämställdhetsmålet i regle-
ringsbrevet finns det anledning att fråga sig om transportsystemet verkligen är 
könsneutralt. 

Ja, vi ska ha ett jämställt vägtransportsystem. Och då är det, underförstått är 
det, ungefär som jag sa tidigare, vägarna är byggda av män för män. Nu ska 
vi göra det bättre anpassat för kvinnor och då måste det på något vis vara att 
man lyfter fram kvinnor som en kategori i det här. (VV4) 

Att det är mannen som bildar norm för transportsystemet är något som är 
omedvetet, det upplevs naturligt och saknar ifrågasättande inom myndig-
heterna (jfr Hoeber, 2007). 

− Nu sa du att planeringen hade varit könsneutral. Vad menar du med det?  

VV8b: Ja, men man har väl inte velat dela upp människor i kvinnor och män 
utan man har tänkt att det som vi planerar det ska vara bra för människor. 
Överhuvudtaget. Det är väl inte förrän nu man har börja diskutera att kvinnor 
och män kanske har olika behov och upplever risker otrygghet [i transport-
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systemet] på olika sätt. Man kanske måste titta på dem, hur de olika perspek-
tiven är.  

Problematisering av det manliga, lika väl som det kvinnliga, saknas i hög 
grad. Det innebär att mycket av myndigheternas verksamhet utförs på genus-
medvetenhetens tre första steg (figur 1). Ofta är det rent könsblint (första 
steget), men ibland kommer det upp frågor kring hur kön spelar roll (andra 
steget) i transportsystemet vilket leder till viss uppmärksamhet av kvinnors 
situation (tredje steget).  Ifrågasättanden av den manliga normen (fjärde 
steget) stöter på patrull och så länge som jämställdhetsintegrering osynliggörs 
och nedprioriteras finns det risk för att könsblindhet får fortsätta att råda.  

Det finns inte heller någon medarbetare som har jämställdhet i transport-
systemet som heltidsarbete. Alla som är engagerade har det som en del i sin 
tjänst, vanligtvis mellan 10 och 50 procent.  

I och med att jag fick sanktionen att jobba med jämställdhet från avdelnings-
cheferna i samband med ledningsgruppsmötet i fjol så är det ju inget som 
hindrar mig, mer än jag själv. Dels för att tiden inte riktigt räcker till och man 
är splittrad, dels ett inre motstånd mot det här lite diffusa. Man vill komma 
med något konkret och bra. (VV10b) 

Förra året hade jag 20−30 procent, 20 snarare. Vi har inga arbetsbeskriv-
ningar, men jag är utsedd och det finns tid avsatt. [...] Det har runnit ut i 
sanden lite grann. Visst, det kan ju vara jag, men det är också det att jag har så 
mycket annat att göra. Det blir inte prioriterat från min sida riktigt bra. För jag 
får inte det trycket på mig riktigt heller då. [...] Nej, så det här med 
jämställdhet, det är fortfarande lite jobbigt, det är inte en del av kärn-
verksamheten. Definitivt inte. Det ligger väldigt långt bort. [...]Visst vår 
regionchef tycker att det är jätteviktigt med jämställdhet, men det är ju inte det 
att hon sätter näven i bordet och säger till vår projektenhetschef och säger att 
nu, jäklar! (BV12b) 

När styrkortsmålet för 2006 bedöms som att det inte kommer att uppnås inom 
en banregion motiveras det dels med att inga samrådsmöten har hållits under 
en viss period och dels med att ”en för jämställdhetsarbetet viktig hand-
läggare har slutat under perioden” (Banregionrapport till och med tertial två 
2006). Den viktiga handläggaren var den person som skulle ta hand om 
jämställdhetsfrågorna i transportsystemet under den tid som ordinarie sam-
ordnare var utlånad för andra arbetsuppgifter inom myndigheten. Men han 
lämnade myndigheten, varför frågorna om ett jämställt transportsystem 
lämnades utan någon bevakning inom den regionen. På en vägverksregion 
fanns samma symptom på bristande intresse för att ta över uppgifterna när 
den först utsedda samordnaren försvann. Det var aldrig någon kö till arbets-
uppgiften att samordna styrningen mot ett jämställt transportsystem.   

De personer som har fått samordningsansvar ses av övriga i organisationen 
som experter, till vilka man kan hänvisa jämställdhetsfrågor. Det bidrar till att 
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särkoppla jämställdhetsfrågorna från kärnverksamheten. I flera fall är dessa 
experter unga kvinnor med samhällsvetenskaplig utbildning. De ser varken 
sig själva eller arbetsuppgifterna med ett jämställt transportsystem som en del 
av kärnverksamheten där normer för ett teknokratiskt tänkande råder.  

Jämställd resursomvandling föregår målstyrning 
Det har tidigare framgått att Banverket från början satsade på kunskaps-
höjande åtgärder. Där satte arbetet igång så snart det sjätte transportpolitiska 
delmålet om ett jämställt transportsystem kom in i regleringsbrevet. Väg-
verket följde senare efter med egna utbildningsinsatser, men det tog några år. 
Myndigheterna har också tillsammans försökt ta fram en handbok för jäm-
ställda planeringsprocesser som riktar sig till projektledarna för investeringar 
i transportsystemen. Styrningen har därmed fått en förskjutning i resursom-
vandlingskedjan och det blir mer fokus på verksamhetsprocesserna än på att 
värdera utfallet:  
 

 

Jämställt
transportsystem (?)

Kunskap 
om genus

Könsmässig
representation
Antal åtgärder

Handbok för 
planering & samråd

processer resurser prestationer effekter

Värderings-
styrning

Handlings-
styrning

Mål-
styrning

Jämställt
transportsystem (?)

Kunskap 
om genus

Könsmässig
representation
Antal åtgärder

Handbok för 
planering & samråd

processer resurser prestationer effekter

Värderings-
styrning

Handlings-
styrning

Mål-
styrning

Kunskap 
om genus

Könsmässig
representation
Antal åtgärder

Handbok för 
planering & samråd

processer resurser prestationer effekter

Värderings-
styrning

Handlings-
styrning

Mål-
styrning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: Resursomvandlingskedjan för det sjätte transportpolitiska delmålet, ett    
                jämställt transportsystem 

Förskjutningen betyder att Banverket och Vägverket har försökt komplettera 
målstyrningen med värderings- och handlingsstyrning för att därigenom för-
söka nå måluppfyllelse.  

Under forskningsprojektets gång diskuterades det sjätte transportpolitiska 
delmålet i många olika sammanhang. Med ett normativt ekonomistyrnings-
perspektiv växte det fram en förklaring till dess innebörd. Formuleringar i 
slutrapporten (Wittbom, 2006a) om att målet innebär att kvinnors och mäns 
reflekterade behov och erfarenheter ska byggas in i transportsystemen och att 
transportmyndigheterna ska leverera jämställda produkter och tjänster till 
medborgarnas nytta refererades i myndigheternas års- och sektorsredovis-
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ningar. Förståelsen för betydelsen av vad det innebär att integrera kvinnors 
och mäns behov i ett gemensamt transportsystem gjorde att målstyrningen 
inte ”höll måttet” – trafikljuset släcktes (figur 9).   

Genom målstyrningen sattes jämställdhetsfrågorna i någon mån på 
agendan och det finns ett visst signalvärde (Ramberg, 1997) även i de mest 
outvecklade nyckeltalen. Men signalerna är så svaga att de inte räcker för att 
sätta igång en sådan diskussion som Catasús m.fl. (2007) syftar på. Med 
Vägverkets senaste strategiska plan och dess åtföljande fördjupningsdoku-
ment som kom något senare monterades några krokar att hänga upp jäm-
ställdhetsmålet på. För att få till stånd en transformeringsprocess krävs att det 
separata fördjupningsdokumentet om jämställdhet integreras i det dagliga 
arbetet så att den bidrar till en fördjupad genusmedvetenhet som får genom-
slag i kärnverksamhetens arbetsprocesser.  

Förutsättningarna för formell uppföljning inom Vägverket förbättrades när 
en beställare kom på plats, dvs. så att den organisatoriska kapaciteten för att 
hantera jämställdhetsmålet förstärktes. Som redan framkommit saknades 
tidigare en normal länk i kedjan. När det sjätte delmålet kom i reglerings-
brevet landade det hos det så kallade målombudet för mobilitetsmål i GD:s 
stab, men han hade ingen budget. Sedan fanns en utförare, men hon var utan 
uppdrag eftersom det inte fanns någon beställning. När luckan täcktes med en 
beställare som hade ekonomiska resurser löpte arbetet på med större kraft. De 
styrverktyg som fanns, i form av strategisk plan och verksamhetsplan med 
styrkortsmål, användes för att gestalta ett jämställt transportsystem.     

Den första utföraren som utsågs hade arbetsuppgiften bara under en 
kortare period innan hon övergick till andra uppdrag inom myndigheten. Hon 
var väg- och vatteningenjör och hade tio års erfarenhet från olika uppgifter 
inom myndigheten. I en intervju delgav hon sina intryck om tillståndet för 
arbetet med det sjätte transportpolitiska delmålet:  

VV17: Ja, men om jag ställer mig vid sidan om och tittar så är min bild att det 
har i praktiken så har det gjorts i princip på två regioner, arbete. Och det är 
just på de två som du träffar, vad jag tycker det verkar som då, Skåne och 
Stockholm. Några andra har i princip inte gjort någonting alls. Det är väldigt 
tafatt, de har knappt någon person som är ansvarig, verkar inte. Sedan finns 
det några som ligger däremellan, som har börjat att nosa, som har satt upp 
något konkret projekt som de har satt upp att de ska göra. Så att det finns 
liksom tre faser. Sedan här, styrningsmässigt så tycker jag att det finns, har 
funnits, sedan flera år goda idéer. Man har börjat, men det är lite luddigt i 
kanten. Inte så tydligt vad man vill, vad det är som är de prioriterade 
frågorna. Vad ska vi göra det här året och vad ska vi göra nästa år? […] 
Försöka få till den här, jag kallar det för någon sorts plan eller inriktning, så 
det är det första jag har tagit itu med. Gemensamt med regionerna så ska vi få 
till en två till femårig inriktning på vad vi ska göra. Brett då, både vad det 
handlar om det här, så klart, representation, det är ju liksom det vi har mätt 
hittills. Hur många kvinnor och män som är i olika samrådsgrupper. I olika 
ledningsgrupper. Det finns lite grann, lite tafatta försök kring det. Men att göra 
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det är en fråga då, så klart. Men sedan är det framför allt hur vi planerar. För 
det är ofta det som pekas ut, hur vi planerar o-jämställt, och vi tänker inte ens 
på att vi gör det. Det är det vi måste få upp ögonen för. Hur vi bygger vägar 
och hur vi, eller allra först hur vi väljer åtgärder. Man behöver ju inte ens 
bygga en väg, utan kan ta till andra åtgärder om man har ett problem. Utöka 
kollektivtrafiken eller bygg en cykelväg eller främja pendling, eller. I alla de 
skedena så måste man ju ha det här fokuset med sig. Ibland slutar det ju med 
att man bygger en ny väg. Det är det sista skedet då. Så det är liksom boll 
nummer två. Hur jobbar vi i planeringen med jämställdhetsfrågan? Finns den 
med? Säkrar vi att den är… och då finns det, det händer en massa saker där i 
olika faser. Tycker jag mig se då. I de här olika styrdokumenten för hur man 
gör en förstudie, hur man gör en vägutredning. I de här formella, där jobbar 
med de här frågorna, men överallt har man inte kommit fram än då. Det här 
gör de tydligen i den takt de reviderar dokumenten. De tar de in det, allt 
eftersom.  Det kan innebära att något ligger i fas att det inte revideras, och då 
kan det ju dröja några år till innan det revideras.  

− Nu sa du att ni planerar o-jämställt.   

VV17: Ja… Nej, men alltså, jag kan inte fackmässigt om vi gör det eller inte. 
Jag kan läsa mig till det i den forskning som är gjord och i de utspel som görs 
att det liksom, det verkar som om vi gör det. Men jag har inte sett liksom 
exakt vad är det då som är o-jämställt? Hur skulle det ha sett ut om det var 
jämställt? Det har jag väldigt svårt att se framför mig. Så just nu famlar jag 
också litegrann. Jag försöker läsa mig till, vad är det då som är det o-
jämställda transportsystemet? Men det är en massa experter som säger att det 
är så, men jag kan inte riktigt få ett grepp om vad det är som gör att det skulle 
sett så annorlunda ut.  Så jag är lite mer så här, ifrågasättande, neutral just nu, 
och försöker förstå: vad är problemet?  

− Ja. Hur uppfattar du det sjätte transportpolitiska delmålet?  

VV17: Det är väl tudelat, det är dels att det ska vara  att man ska få möjlighet 
att påverka. Hm….och sedan att det ska vara…. i ledningen, en liten… att det 
ska finnas representation i verken. Det är liksom dels en personaldel, och 
sedan är det hur vi ska, att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att 
påverka. Och det tycker jag att det är väl jättebra! Det är självklart på något 
vis. 

− Ja, ja just det. 

VV17: Så tycker jag.  

− Ja, det kan man tycka. 

VV17: Jag tycker att det är lite självklarheter, på något vis, det man skriver. 

− Ja, men uppenbarligen var det inte det då, om man måste  
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VV17: Nej, precis, och då måste man försöka förstå att det är nog inte det. 
Men jag har nog ändå inte riktigt förstått all bakgrunden till då, hur det skulle 
sett annorlunda ut om det hade varit, men det är det jag måste ta reda på just 
nu, jag försöker läsa mig till det då.  

− Ja. Har du skapat dig någon vision av vad ett jämställt transportsystem 
skulle kunna vara? 

VV17: Ja, precis det har jag tänkt att vi ska ha en….en… övning här i 
december med dem, med våra, vi har ju de som kallas för målombud, alltså de 
som har hand om trafiksäkerhet, miljö och NN då som har jämställdhet  och 
regional balans och tillgänglighet. Och de tre kommer jag att sätta mig med 
här i december. Där vi först gör oss den här bilden, vad är det jämställda 
transportsystemet? Och sedan ska vi ge en back-casting tillbaka, och vilket år 
2014, 2015, ska vi vara där? Och vad behöver vi göra från och med nu för att 
nå dit? Så att jag har faktiskt inte någon sådan där klar bild än. Utan jag vill att 
vi ska skapa oss den bilden så att vi vet lite bättre vad vi når. Visst, och 
självklart att alla människor har rätt och deras behov ska tas tillvara, vare sig 
du är man eller kvinna eller barn eller ung eller gammal, det är väl det som är 
det tycker jag självklara. Sedan kanske det inte blir så annorlunda, det vet jag 
inte. Det har jag inte fått riktigt klart för mig. […] 

− Har du några tankar om det, hur de kundbehoven, och om ni fångar upp 
kundbehov, vad mäns behov och kvinnors behov, vad kan det få för 
genomslag i det faktiska handlandet sedan? Det är ju mycket det som sker ute 
på regionerna sedan.  

VV17: Jag tror det kan få väldigt stort, alltså stor genomslag, speciellt om det 
blir liksom på en lagom nivå. Man får inte tro att man ska revolutionera 
allting, då ska man inte ta, lägga fram som man säger små, ja, ett exempel som 
jag personligen tycker gör att det skapar lite löjets skimmer är att i debatten nu 
om det jämställda transportsystemet så är det några personer som lyfter fram 
att vägskyltarna är o-jämställda, det är för många män på skyltarna.  

Det är oklart om hon var medveten om att hennes egen GD tyckte vägskyltar 
var en symbolfråga värd att ta på allvar. Det är också intressant att se 
skillnaden i hennes uttalanden och i de intervjupersoners uttalanden som har 
en annan utbildningsbakgrund. De som hade samhällsvetenskaplig utbildning 
uttalade aldrig något ifrågasättande till det sjätte transportpolitiska delmålet.  

Sammanfattningsvis kan vi se att betydelsen av, eller meningen med, ett 
jämställt transportsystem inte har fått någon klar förankring i myndigheternas 
verksamheter. Takten är låg och sikten är oklar. Trafikljusen har släckts. För 
att slippa avgörande vägskäl ägnas den energi som läggs på frågorna mest åt 
rondellkörning.  
Resan ute på fältet är avslutad och går nu vidare i nästa kapitel där arkiv-
fynden i bagaget och intrycken i sinnet ska få bearbetas för att sedan kunna 
landa som slutsatser i institutioners pelarsal där genus är ljuskällan.  
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7 En betydelsefull resa 

Inledning 
Att ställa frågor om var fenomenen förekommer, hur frekventa de är, hur de 
gestaltas över tiden och vilka dess orsaker är framkallar vissa förklaringar. 
Men för att förstå forskningsresultat behöver en annan typ av fråga ställas, en 
fråga som kan ge svar på vad de betyder (Asplund, 1970).  För att kunna be-
svara forskningsfrågan och komma fram till de slutsatser som avhandlingens 
syfte leder till behövs en fördjupad analys av tidigare kapitel där mina tolk-
ningar av målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering har redovisats. 
Men innan analysen går vidare berörs först vad perspektivseende betyder för 
förståelsen av ekonomistyrning.   

Miriam Salzer-Mörling (1998) sätter fingret på det slutna systemsynsätt53 
som länge präglade organisationsteorin:  

Om vi bara hittar den rätta vägen, den bästa metoden eller den lämpligaste 
strukturen, så kommer allt att fungera perfekt. Om vi bara kan kontrollera, 
planera och styra, kan världens komplexitet hanteras och infogas i den ideala 
organisationen. Om vi bara kan reglera, integrera och dirigera organiserandets 
strömmar, kan oordning utplånas och samstämmigt handlande uppnås. Så ser 
drömmen ut; drömmen som får oss att frukta oordning och stävja det 
avvikande. (Salzer-Mörling, 1998, s. 5).  

Med ett perspektivskifte från att söka efter ordning till att uppfatta oordning, 
komplexitet och mångfald visar Salzer-Mörling (1998) hur organisationer 
också styrs genom kulturskapande handlingar i ständigt pågående processer. 
Tolkat med hjälp av institutioners tre pelare: regler, normer och kultur (Scott, 
2001) betyder det att en analys stödd på den regulativa pelaren inte har styrka 
nog för att avgöra vilket handlande som sker. Salzer-Mörling (1998) visar att 
det är i mellanmänskliga relationer som uppfattningar om organisationens 
tillstånd skapas. Resonemanget är överförbart på ekonomistyrningsområdet. 
Av problematiseringen till denna avhandling framgår att myndigheterna 
ansågs ha mycket goda förutsättningar att uppnå jämställdhetsmålet. I interna-
tionella jämförelser hade Sverige redan kommit långt när det gäller 

                                                      
53 I denna avhandling diskuterat som tätt kopplade system. 
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jämställdhetsintegrering och att som i detta fall lägga in ett specifikt mål för 
jämställdhet i den normala målstyrningsprocessen gjorde att mycket talade 
för en solklar målgång. Uppfattningen ansluter till den normativa ekonomi-
styrningsteorin som vilar på ett sådant systemsynsätt som Salzer-Mörling 
ifrågasätter. Att målet skulle vara lätt att nå tack vare att det lades in i 
målstyrningssystemet hör till den drömvärld som Salzer-Mörling (1998) 
refererar till i citatet ovan och sedan väcker läsaren ur genom att byta 
perspektiv. Med denna avhandlings perspektivval (kapitel 2) och teoretiska 
utgångspunkter (kapitel 3) kompletteras på motsvarande sätt en instrumentell 
och normativ syn på målstyrningsprocesser med olika tolkningar av hur 
målstyrningsprocesser kan fungera.    

Makro – mikro tur och retur via målstyrningsprocesser 
Ett jämställdhetsmål lades in i den normala målstyrningsprocessen. Varje år 
gick färden tur och retur från departementet till myndigheterna och tillbaka 
igen. Det hör till målstyrningslogiken i statlig ekonomistyrning. Jämställd-
hetsmålet var det senast tillkomna av totalt sex transportpolitiska delmål. Ett 
jämställt transportsystem kom som delmål i regleringsbreven till myndig-
heterna utan några medföljande etappmål, men efter några år tillkom även två 
sådana (kapitel 5, Fördjupad jämställdhetsintegrering från regeringsnivån). 
Ett av etappmålen var att det sjätte delmålet skulle integreras i de övriga fem 
transportpolitiska delmålen. Det etappmålet innebär därmed att tillgänglighet, 
kvalitet, säkerhet, miljö och regional utveckling ska analyseras ur jämställd-
hetsperspektiv. 

Genom att lägga in ett delmål om jämställda transportsystem på lika 
villkor med övriga transportpolitiska delmål tätades ytan på makronivån ur 
genusintegreringsperspektiv. Att dessutom över tiden låta jämställdhetsmålet 
vävas in i de övriga delmålen innebar en utveckling som ytterligare stärkte 
genusintegreringen på makronivå. Under de första år som ett jämställt trans-
portsystem fanns med i regleringsbreven överläts hela operationaliserings-
arbetet på myndigheterna vilket kan tolkas som att departementet medvetet 
upprättade lösa kopplingar för att uppmuntra lokalt anpassade lösningar (jfr 
figur 4, modell A). När etappmål inrättades var de delvis fortfarande mycket 
löst kopplade eftersom det var upp till praktikerna på mikronivån att själva 
avgöra hur uppföljningen gentemot de övriga delmålen skulle gå till. Men det 
kom också ett etappmål som ställde kvantitativa krav både när det gäller tid 
och könsfördelning i den interna organisationen. Specificeringarna kan ses 
som ett försök att täta de lösa kopplingar som tidigare gällt i relationen till 
mikronivån (jfr figur 4, modell B).  

Med målstyrningsprocessen har jämställdhetsintegreringsfrågan således 
lösts på makronivån och istället förflyttats ner till mikronivån. Men på mikro-
nivån uppstod problem med att täta kopplingarna mellan kärnverksamhet och 
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genusmedvetenhet. Kompetensen lades hos experter med begränsade befo-
genheter och små resurser. Dessa experter är samhällsvetenskapligt orien-
terade, och de försöker förklara sociala fenomen ur olika perspektiv och med 
kvalitativa aspekter. Jämställdhetsexperternas budskap dränktes av den norm 
för teknokratiskt tänkande (jfr Kallinikos, 1996) som format en kultur där det 
handlar om att finna en sanning på konkret grund. Det var en av de medar-
betare med samordningsansvar för ett jämställt transportsystem som citerades 
ovan: ”... ett inre motstånd mot det här lite diffusa. Man vill komma med 
något konkret och bra” (VV10b). Han var ändå placerad på en av de regioner 
som hade utmärkt sig i arbetet med det sjätte transportpolitiska delmålet, men 
även där fanns kulturella begränsningar. Svaret att mätningarna i alla fall är 
något konkret som görs återkommer i flera intervjuer och samtal med 
samordningsansvariga. Det betyder att genus, som upplevs som något 
otydligt, har barriärer att forcera för att nå in i kärnverksamheten.  

Att målet med ett jämställt transportsystem uppfattas som otydligt och 
luddigt gör det svårt att styra mot ur målstyrningsperspektiv. När man inte vet 
var målet finns är det svårt att ta sig dit. Det var något som Alice i 
Underlandet kom underfund med vid ett vägskäl: om du inte vet vart du ska 
så spelar det ingen roll vilken väg du tar (Carroll, 1982/1865). Ordstävet från 
sagan står i kontrast till ekonomistyrningens värld där det är den mest 
effektiva vägen som ska pekas ut. Med målstyrning ska man alltid veta vart 
man ska. Mål är viktiga och de ska vara precisa. Så fungerar den föreskrivan-
de målstyrningslogiken.  

I denna avhandlings fallstudier framkommer att SMART-kriterierna 
används för att konkretisera målen. Att mål ska vara mätbara har stöd i alla 
tre institutionella pelare – regler, normer och kultur – vilket betyder att det är 
den hårda styrningen som är institutionaliserad.  Det kan vara värt att 
ytterligare studera dessa institutionaliserade SMART-villkor som har visat sig 
spela en viktig roll i målstyrningsprocesserna. Varje variabel kan sättas i 
genusperspektiv genom att man utgår från det som i litteraturen beskrivits 
som kvinnligt respektive manligt. Hort (1987) argumenterar för att man i den 
manliga sfären skiljer mellan subjekt och objekt, där känslor inte är en del av 
verksamhetsutövningen. I den kvinnliga sfären finns däremot en tydlig kop-
pling mellan subjekt och objekt då det är mellanmänskliga relationer som är 
objektet.  

Behovsorienterat relationsarbete hör till en kvinnlig sfär, något som inte 
nödvändigtvis endast pekar framåt utan i vilket man bemödar sig om att ha 
med historiska aspekter och framför allt att verka i nuet (Waerness, 1984; 
Hort, 1987). Den manligt uppgiftsorienterade verksamheten är inriktad på ett 
instrumentellt beteende för att utforma och uppnå framtida mål medan den 
kvinnligt behovsorienterade verksamheten inbegriper att fånga upp, skapa 
och utveckla mellanmänskliga relationer. Det är det manliga, uppgifts-
orienterade (Hines, 1992) som handlar om att verka för separata mål som 
syftar till något som ligger i framtiden (Hort, 1987). Av de fem målkriterierna 
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Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt/Relevant och Tidsatt (SMART) är 
det Accepterat och Relevant som tillsammans pekar på angelägna behov. Det 
handlar om att vara uppmärksam på vad som sker i nuet, hur relationerna som 
helhet ser ut här och nu. Det gör att Specifika, Mätbara och Tidsatta mål-
formuleringar faller utanför en sfär av behovsorienterat relationsarbete. Mät-
barhetskraven visar således att målstyrningsprocesserna inte är könsneutrala 
utan könsspecifika.  

I kapitel 6 berättades om olika former av motstånd för att verkställa en 
genusanalys och att myndighetskulturen saknade krokar att hänga upp 
jämställdheten på. Teknik och maskulinitet ses som kulturellt tätt kopplat 
(Cockburn & Ormrod, 1993; Salminen-Karlsson, 2003) och teknisk 
rationalitet minimerar subjektivitet och känsla, sådana värden som är svåra att 
beskriva i mätbara termer (Broadbent, 1995). Samtidigt är ett känslomässigt 
engagemang det som förknippas med kvinnliga sfärer, något som Broadbent 
(1998), Hines (1992) och Cooper (1992) uppmärksammar i samband med 
redovisningsforskning. Hines (1992) tar in kinesisk tänkande om Yin och 
Yang – det universellt feminina och det universellt maskulina – i forskningen 
för att visa hur ekonomisk redovisning är värderingsfylld. Systemen är 
byggda som Yang, för att ta emot och bearbeta det materiella medan Yin 
exkluderas då det inte finns några koder för känslor och omtanke. Följden av 
en sådan uteslutning av detta slags svårmätbara värden gör frågor om 
målstyrningens förmåga att styra verksamheten i jämställda processer och till 
jämställda resultat relevanta. Om kvinnliga sfärer inte kan inkluderas i 
målstyrningsprocesser reduceras styrkan i styrningen mot jämställdhetsmål.  

Samtidigt är frågan om könskodning (West & Zimmerman, 1987) och 
interaktionen mellan könskodade sfärer intrikat och den måste ständigt vara 
föremål för omprövning i olika kontexter och över tiden (Connell, 2003). 
Med kvinnors närvaro i manliga domäner och mäns närvaro i kvinnors 
domäner sker kontextuella förskjutningar. Hur dessa förskjutningar ser ut är 
en empirisk fråga som behöver analyseras ur genusperspektiv, och som 
samtidigt ger underlag för teoriutveckling inom genusvetenskapen (se 
exempelvis Salminen-Karlsson, 2003; Saidel & Loscocco, 2005). Maktdi-
mensionen är dock så central i genusanalysen att den mätbarhetsfälla som 
konceptualiserades i kapitel 6 måste undvikas i varje kontext eftersom makt 
inte kan räknas fram (Connell, 2003). Det var när man inom en av de 
studerade myndigheterna upptäckte att information om genusrelationer sak-
nades som trafikljuset släcktes i redovisningen (kapitel 5, Vägverkets sektors-
redovisning). Kunskapen om att en genusanalys behöver gå förbi mätbarheten 
gjorde att man såg att det saknades lämpliga metoder i det tillämpade styr-
systemet för att fånga genusrelationer. Det betyder att man måste gå bortom 
målstyrningsmodellen för att kunna uppmärksamma och bedöma jämställd-
hetsintegrering. 

I detta sammanhang finns det anledning att reflektera över det möte jag 
hade med praktiker i nätverket för den interna jämställdheten på en av myn-
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digheterna där min föreläsning om balanserade styrkort möttes med miss-
trogenhet. Jag var själv så uppfylld av de möjligheter till integrering som 
yppade sig när det sjätte transportpolitiska delmålet kom i regleringsbreven 
och därmed skrevs rakt in det formella styrsystemet. Mötet låg tidsmässigt 
relativt tidigt i fältstudien och det var först senare som den rådande kulturen 
tydliggjordes. Det har senare visat sig att nätverksdeltagarna hade fog för att 
ifrågasätta målstyrningens möjligheter att utveckla förmågan till att göra 
jämställda omdömen i kärnverksamhetens vardag. ”Tappade sugar”, som en 
informant uttryckte sig, är ett tecken på hur maktspelet mellan institutioners 
tre pelare fungerar. Det teknokratiska tänkandets starka ställning gör att 
regelverk utsätts för assimilerings- och marginaliseringsprocesser så att det 
bara är nya regler som passar in i den rådande kulturen som får möjlighet att 
internaliseras (jfr Dambrin m.fl., 2007) 

Det finns mycket som talar för att utvecklingen av jämställdhet i 
transportsystemet inte hade fått någon fart alls om inte departementet 
formulerat målet och ställt krav på återrapportering. På makronivå hade man 
gjort sin läxa om genusintegreringsstrategin och specificerat jämställdhet som 
en dimension av kärnverksamheten, det vill säga ett tydligt steg vidare 
bortom de generella krav på jämställdhet som redan var gällande. På 
mikronivån försökte man också implementera ett jämställt transportsystem 
som något mer prestigefyllt än en vanlig personalfråga (kapitel 6, Externt och 
internt – olika styrfält; Bacchi & Eveline, 2004). Men styrsystemet har starka 
assimilerande krafter. Det är egentligen inte så konstigt. Vad skulle man 
annars med ett styrsystem till, om det inte vore för att se till att 
kärnverksamheten håller sig till normen. Det är stora krav som ställs när ett 
system ska ifrågasätta sig självt. Men man kan reflektera över att mål-
styrningen som idé kom för att motverka de problem med detaljstyrning som 
fanns med tidigare tillämpad budgetstyrningsmodell. I denna avhandlings 
fallstudier finns exempel på hur man lät övergripande mål levandegöras och 
få styrande inverkan (jfr Bromiley & Euske, 1986) även långt ut i 
mikronivåns förgreningar. Men det var innan de transportpolitiska delmålen 
översattes till styrkortens strama vokabulär (kapitel 5, Verksamhetsplanering 
och styrkort i Banverket). Redigeringen (Sahlin-Andersson, 1996) gjorde att 
målet om ett jämställt transportsystem fastnade i mätbarhetsfällan.  

Ekonomi, effektivitet och rättvisa 
Konceptet 3E, Economy, Efficiency och Effectiveness – ekonomi, inre 
effektivitet och yttre effektivitet, är relaterat till resursomvandlingskedjan 
(figur 3) där alla tre faktorerna utgör relationer mellan resurser, prestationer 
och effekter. Det fjärde E som Bovaird m.fl. (1988) lägger till står för Equity, 
dvs. rättvisa. Sharp (2003), som studerar statlig ekonomistyrning i genus-
perspektiv, konstaterar att rättvisa inte är uppbyggd enligt samma logik som 
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de tre första E och kan därför inte gestaltas i nyckeltal. Bristen på nyckeltal 
gör i sin tur att rättvisan blir betraktad som något separat och mindre viktigt 
(Sharp, 2003). Catasús m.fl. (2008) diskuterar också nyckeltal och konstaterar 
att kopplingen till känsla har fått alldeles för lite uppmärksamhet och ser det 
som problematiskt mot bakgrund av att det är människorna i organisationen 
som tolkar exempelvis kunders/medborgares behov. Det förhållningssätt som 
efterfrågas är ”resonerande, tydliggörande, troliggörande och lärande snarare 
än argumenterande, fördunklande och legitimerande” (Catasús m.fl., 2008,   
s. 6).  

Mot bakgrund av denna diskussion framstår ett släckt trafikljus för att 
signalera uppnådda resultat av jämställdhetsintegrering i redovisningen 
(kapitel 5, Vägverkets sektorsredovisning; figur 9) som en ljusglimt ur genus-
perspektiv. Motivet för att markera med grått istället för att signalera med 
rött, gult eller grönt var att man inte visste hur genusrelationerna såg ut. 
Myndighetens val att inte ange någon grad av måluppfyllelse i bedömningen 
av ett jämställt transportsystem är tecken på ett tänkande som nått det fjärde 
steget i genusmedvetenhet (figur 1).  

Den ena myndigheten valde att sätta igång en omorganisation för att få 
bättre kontroll på de ekonomiska restriktionerna. Man hade också valt att 
hålla finansieringen utanför styrkortet med hänsyn till att pengar inte var ett 
mål, utan sågs som medel. Motiven för omorganisationen pekar på att pengar 
är ett maktfyllt medel. När regionala organisationer läggs ned och verksam-
heten centraliseras ökar behovet av att kunna styra på avstånd vilket stärker 
mätbarhetskraven. Dessutom finns inga särskilda konton i den ekonomiska 
redovisningen där måluppfyllelse av jämställdhetsintegrering kan speglas. Att 
det är en generell pengapåse, istället för öronmärkta ekonomiska resurser, 
som följer med i målstyrningen kan därför tolkas som ett hinder för 
jämställdhetsmålet. När ekonomin, det första E (Economy) i konceptet 4E, är 
huvudprioritet marginaliseras rättvisan (Equity), som redan tidigare endast 
var löst kopplad till kärnverksamheten, ytterligare.  

New Public Management: en konstruktion präglad av 
könsblindhet  
Resultaten från denna studie visar att den systemförändrande ansats som 
jämställdhetsintegrering förutsätter (Mark, 2007; Squires 2007) stöter på 
hinder. Sådana hinder för transformering finns även beskrivna av Sharp & 
Broomhill (2002) efter att de har studerat statlig styrning som drivs av 
nyliberala ideal med marknadslösningar och satt det i genusperspektiv. Deras 
forskningsresultat visar att det som i politiska sammanhang kallas för 
”ekonomismen” överordnas det sociala (se även Kallinikos, 1996). Jämställd-
het översätts till att kvinnor betraktas som kunder, och kvantitativa fakta 
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framstår ur ekonomisk styrningssynvinkel som viktigare än kvalitativa 
omdömen. Det sociala och det ekonomiska görs därmed till två motståndare 
(Sharp & Broomhill, 2002). Att kunder och konsumenter utgör ett nyliberalt 
mantra leder till att jämställdhet görs till en god affärsidé (Bacchi & Eveline, 
2004). Jämställdhet används för att förbättra och underlätta marknads-
aktiviteter istället för att hålla stånd mot könsdiskriminering. När kvinnor 
översätts till individer under beteckningen kund eller konsument ingår de i 
den manliga normen och blir därmed lika män (Ibid.). Resultaten från den 
refererade forskningen kan tolkas som att många av de fakticiteter (Young, 
2000) som är specifika för kvinnor skalas bort i samband med assimilation till 
den marknadsekonomiska rationaliteten varvid den sociala sfärens omsorgs-
rationalitet (Waerness, 1984) marginaliseras.  

Resonemanget är av intresse för att förstå vad som hände med jämställd-
hetmålet i samband med att de studerade myndigheterna försöker upprätta en 
kundorienterad verksamhet. Modern ekonomistyrning är utvecklad för att 
stödja en övergång från produktionsorientering till kundorientering (Lindvall, 
2001). Utvecklingen kan på ett diskursivt plan tolkas som ett närmande till 
den traditionellt kvinnliga sfären eftersom styrningen ska ske utifrån kundens 
och konsumentens, i slutänden mänskliga, behov. Men eftersom kundoriente-
ring i staten är en del av New Public Management-rörelsen, är det inte rätt-
visefrågor som är de drivande för utvecklingen. Det är inte medborgarrätts-
liga motiv som fått det privata näringslivet att förändra sina styrformer, det 
handlar istället om ekonomisk lönsamhet, den ekonomism som Sharp & 
Broomhill pekar på. Kundorienteringsarbetet i mina fallstudier visar också 
hur abstraktioner i de styrande dokumenten reducerar genusrelationer, i enlig-
het med det som Bacchi & Eveline (2004) anför. Det finns anledning att för-
djupa analysen av fallstudieresultaten här. 

Processen för framtagandet av kundprogram (se kapitel 6, Könlösa kunder) 
är av särskilt intresse ur genusperspektiv. I de första utkasten och i det 
grundläggande arbetet fanns tydliga ansatser att ta hänsyn till jämställdhets-
målet genom att arbeta in kvinnors och mäns olika behov. Ju mer arbetet 
intensifierades och ju längre det fortskred, desto mer föll genusaspekten bort. 
Detta kan tolkas med hjälp av de tre institutionella pelarna (Scott, 2001). 
Regelmässigt var jämställdhetsfrågan med, men den fick inte något informellt 
stöd. Genusintegrering fanns uppenbarligen inte med i normpelaren. De 
enskilda aktörer som försökte föra fram genusperspektivet blev effektivt 
nedtystade, trots att kvinnor och män hade ett gott arbetsklimat. Men dessa 
frågor saknade en självklar hemvist hos arbetsgruppen, genusmedvetenheten 
saknades i den kulturella pelaren. Det myndighetsgenerella förhållningssättet 
kan dels förklaras med det som Saidel & Loscocco (2005) talar om när det 
gäller en frågas genuskodning som överordnad aktörernas kön: det spelar 
ingen roll vem beslutsfattaren är om beslutet tas i en könsskev kontext. Med 
transportsystemet som en maskulint kodad fråga har kunden därför också fått 
bli man. Dels kan förhållningssättet förklaras av inflytandet från New Public 
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Management och dess kundbegrepp i enlighet med det resonemang som 
Bacchi & Eveline (2004) för om att en kund är en konstruktion av en man.  

Skillnader i kvinnors och mäns förhållande till transportsystemet kom bara 
med i ett regionalt anpassat kundprogram (Medborgarnas behov och hur vi 
tillgodoser dem. Vägverket Region Stockholm. Vägverket 2005:9). Regionen 
ifråga leddes av en kvinna och en ledningsgrupp med kvinnor i majoritet. På 
regionen fanns beteendevetare som arbetade med metodutveckling (majoritet 
kvinnor). De stod för en kompetens som gick utanför vad andra regioner 
hade. Dessutom visade både den kvinna som hade kundansvar för medborgar-
nas resor och den kvinna som var ansvarig för strategisk planering särskilt 
intresse och engagemang för jämställdhetsfrågorna. Den seniore man som var 
målombud med det övergripande ansvaret för det sjätte delmålet på huvud-
kontoret tjänstgjorde också delvis på just denna region.  

Samtliga dessa förutsättningar som framkommit i fallstudien kan ha haft 
betydelse för att inkludera fakta om kvinnors och mäns upplevelser av 
transportsystemet i det lokala kundprogrammet, trots att det mötte motstånd 
på nationell myndighetsnivå. För genomslag av jämställdhetsperspektiv krävs 
en kritisk massa som visar aktivt intresse för genusfrågorna. Det räcker inte 
att rent teoretiskt veta att och hur ett genusperspektiv ska anläggas, det måste 
bäras av aktörer som har internaliserat frågorna i sitt agerande (Pincus, 2002; 
jfr Seo & Creed, 2002, samt Dambrin m.fl. 2007). Vad som föreskrivs i den 
regulativa pelaren måste ha stöd av normer och kultur för att få genomslag 
(Scott, 2001). Till det kan en jämn könsfördelning underlätta och det kan 
behövas tydliga bärare av kvinnors behov och erfarenheter (West & Zimmer-
man, 1987), bärare av de fakticiteter som kvinnor lever med (Young, 2000). 
Erfarenheter från flera håll visar att det i praktiken främst är aktiva kvinnor 
som representerar kvinnors behov (Phillips, 1995).  

Teoretisering och aktivism är två olika uttryck för feministiska strategier 
och Martin (2008) talar om en form av ”street theory – to get the job done”. 
Det handlar om en genusintegreringskompetens, att ha kunskap om genus-
relationer och att använda sig av den kunskapen i praktisk handling. En 
informant uppmärksammade behovet av att både ha kunskapen (teoretisera) 
och att göra något (aktivitet):  

Man bara fortsätter och forskar och forskar och forskar. Det känns som om 
man skulle behöva ställa samman den här kunskapen och se: vad gör man med 
den? (VV10) 

Fallet med det regionala kundprogrammet som tar hänsyn till kvinnors och 
mäns förhållande till transportsystemet är ett exempel som visar vad kritisk 
massa betyder för att genusintegreringskompetensen ska få tolkningsföre-
träde. I detta fall räckte den kritiska massans normerande kraft till att göra ett 
extra tillägg om kvinnors respektive mäns förhållande till transportsystemet i 
en särskilt redigerad ruta, separat från den huvudsakliga texten om respektive 
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kundgrupp. Genusperspektivet blev därför inte integrerat enligt transfor-
meringsmodellen, utan jämställdhetsfrågan kom med i en löst kopplad form. 

Inom Banverkets verksamhetsplanering framkom också lokala initiativ att 
lägga in mål och aktiviteter direkt relaterade till det sjätte transportpolitiska 
delmålet när styrkortet bryts ner, ibland till en checklista för en enskild 
medarbetare (se kapitel 5). Det skedde också i en sådan kontext där samhälls-
vetare var i majoritet och på en sektion som hade uppdrag att ingå i jämställd-
hetsprojekt som genomfördes i nätverksform med externa aktörer. Att man 
lokalt lyfter in styrkortsmål och aktiviteter som inte finns med från det 
centrala styrkortet kan ses som ett exempel på den hybridisering som Monro 
(2007) menar kan uppstå när någon går utanför normen i den egna 
organisationen tack vare deltagande i en extern intressegemenskap. Att söka 
sig till sammanhang där det finns stöd för ett genus- och jämställdhetsinte-
grerande tänkande i de normativa och kulturella pelarna bidrar till att kunna 
översätta det som föreskrivs i den regulativa pelaren till praktisk handling.  

Argument formar integreringsmönster  
På övergripande teoretisk nivå brukar argumenten för jämställdhet delas in i 
tre typer: rättvisa, resurs/nytta och intresse (Magnusson, 2000; Squires, 
2007). Rättviseargumentet utgår från att alla medborgare ska ha samma rät-
tigheter och skyldigheter oavsett kön. Resurs- och nyttoargumenten handlar 
om att kvinnor bidrar med något nytt, någon extra kvalitet och att det därför 
är viktigt att kvinnor får lika möjligheter som män. I likhet med resursargu-
menten är också intresseargumenten inriktade på kvinnor. Det är kvinnors 
särskilda intressen som ska uppmärksammas och det ska ske genom att kvin-
nor ges företräde. 

Att man använder sig av nyttoargument har mest handlat om att göra jäm-
ställdhetsfrågor – och särskilt kvinnofrågor – rumsrena i sfärer där kvinnor 
inordnas under glastak och bortom glasväggar (Magnusson, 2000; Persson & 
Wadesjö, 1997). Det finns motsvarande situationer för män där de känner sig 
satta bakom glasväggen i traditionellt kvinnliga sfärer – det är exempelvis 
inte så självklart för en man att träda in som barnskötare i en förskola utan att 
bli misstänkliggjord. Då handlar det ofta om konstruktioner av omanlighet 
och maskuliniteter som hamnar i kris. Det handlar också om att män av egen 
kraft håller sig borta från det som de anser höra kvinnor till. Istället för att 
vara en i arbetslaget kan mannen inta en chefsposition över kvinnorna, något 
som stöds av maskulina hegemoniska krafter (Connell, 1996).  

Av de tre argumenten rättvisa, resurs och intresse är det bara rättvise-
argumentet som hör till det fjärde steget på genusmedvetenhetens trappa 
(figur 1). Att se kvinnor som en tillkommande resurs och att kvinnor måste 
företräda kvinnofrågor betyder att argumentationen utgår från en manlig 
norm (jfr steg 3 i figur 1). Med rättvisa öppnas för att den manliga normen 
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inte ska vara värderande eller tillåtande gentemot kvinnor utan att kvinnors 
intressen ska ingå i normen, i en transformerad norm som inkluderar både 
kvinnors och mäns intressen på lika villkor (Walby, 2005).  

I min studie hos Banverket och Vägverket har få argument för ett jämställt 
transportsystem kunnat fångas. Flera tjänstemän har istället uttalat sig 
frågande och sagt att de inte förstått vad det står för. Tystnad och suckar var 
reaktioner när medarbetare försökte resa jämställdhetsfrågorna i kundorien-
teringsprocesserna  eftersom sådana frågor uppfattades som kvinnors sär-
intressen och inget som tillhörde kärnverksamheten (kapitel 6, Könlösa 
kunder). Resurs- och nyttoargument har också blivit motarbetade. Exemplet 
från Vägverkets årsredovisning med kvinnors bilkörning som önskvärd norm-
bildare på grund av låg olycksfallsfrekvens är ett nyttoargument (kapitel 5). 
Trots att det för delmålet om ett säkert transportsystem finns en s.k. noll-
vision, att ingen ska dödas i trafiken, fick kvinnors säkrare körstil som norm 
inte genomslag. Det betyder att trafiksäkerhet stöter på motstånd när det 
grundas i en kvinnospecifik praktik. Med genusperspektiv synliggörs på så 
sätt en jämställdhetskamp mellan norm- och kulturpelaren. Genusperspektivet 
visar också att den maskulina kulturen gör att kampen om normerna bli 
ojämn. Att det är en kamp som pågår visar det faktum att just exemplet med 
kvinnors körstil visserligen har motarbetats, men i det offentliga rummet har 
företrädare för polisen och Vägverket senare framträtt och biträtt idén om 
kvinnors körstil som ett för samhället önskvärt förhållningssätt. Teoretiskt 
sett handlar en sådan utveckling om lösa kopplingar som förtätas; ett fenomen 
som först kan förklaras med genusintegreringsmodellen marginalisering 
övergår till att kunna tolkas in i transformeringsmodellen.   

Rättviseargument är de som visat sig hållbara för jämställdhet (Squires, 
2007) och Young menar att det är processen som ska stå i fokus för att kunna 
bedöma rättvisa: 

Rättvisa är inte identisk med det goda livet som sådant. Snarare handlar social 
rättvisa om i vilken mån ett givet samhälle tillhandahåller de institutionella 
verktyg som krävs för att medborgare ska ha möjlighet att förverkliga de 
värden som de själva ser som en nödvändig del av det goda livet. De värden 
som kännetecknar ett gott liv kan mycket generellt uttryckas som: (1) 
möjligheten att utveckla och använda sina förmågor och att uttrycka sina 
erfarenheter, (2) möjligheten att ha inflytande över det man gör och över de 
villkor som påverkar det man gör. (Young, 2000, s. 45)                 

När processen sätts i fokus betyder det att målstyrningen blir missriktad. Att 
mäta utfall av prestationer kan ge incitament till kritisk granskning av 
processerna. Men att uppmärksamma processerna är inte målstyrningsmodel-
lens primära uppgift. För det finns modeller för processorienterad styrning (se 
exempelvis Nilsson, 2003). Målstyrningsmodellen fungerar därför illa i sin 
fundamentala form för att styra jämställdhetsintegreringsprocesser. Dels tar 
målstyrning sikte på prestationer och effekter vilka uppstår efter processerna, 

 177 



 

dels medför mätbarhetskraven operationaliseringar som eliminerar relevanta 
maktdimensioner. I kapitel 5 kunde vi följa Vägverkets strategiska planering 
som utvecklades så att tolkningen av det sjätte transportpolitiska delmålet 
förändrades. I fördjupningsdokumentet om jämställdhet (Vägverket 2007:60) 
presenterades förslag till processmått för jämställdhetsintegrering vilket 
ligger i linje med Youngs diskussion om rättvisa processer och som därmed 
innebär en utvikning från målstyrningen.  

Att agera eller reagera    
Förutsättningarna för åtgärder, liksom det normsystem som åtgärder ingår i, 
behöver belysas ur genusperspektiv för att få fram aspekter där jämställdhets-
integreringen kan driva fram en transformering av kärnverksamheten. 
Jämställdhetsintegrering bygger på idén att en sådan kultur ska skapas där 
både kvinnor och män passar in på lika villkor (Squires, 2007). När idealet är 
lika villkor för kvinnor och män ifrågasätts särskilda satsningar för kvinnor, 
något som länge varit vanligt att använda för att nå jämställdhetsmål. Men då 
sådana tidigare satsningar på jämställdhet ofta var okritiska till premisserna 
handlade det främst om att lägga till kvinnor och få dem att anpassa sig till 
normen samt att endast utöka agendan med tilläggsfrågor. Därmed nöjer man 
sig med resultat ex post, eller ”post hoc” som Rees (1998, s. 192) hävdar är 
det relevanta i dessa sammanhang, dvs. att ligga efter ändamålet i en tillfällig 
reaktivitet.  

En sådan efterreaktion skiljer sig från jämställdhetsintegreringstanken som 
istället innebär ett aktivt ifrågasättande av rådande norm. Bacchi & Eveline 
(2004) menar att det gäller att undvika en okritisk acceptans av de 
förutsättningar som råder om en tranformering ska kunna komma till stånd. 
Men, arbete för att integrera jämställdhet har inte alltid uppnått en sådan 
status så att transformering sker och det är samtidigt förklaringen till dess 
starka spridning. Jämställdhetsintegrering har inte setts som ett hot mot 
nyliberala projekt. Stärkt av New Public Management med modeller för en 
stat som styr på avstånd blir jämställdhetsintegrering en form som passar in. 
Bacchi & Eveline (2004) visar hur jämställdhetssatsningar då utvecklas till 
interna angelägenheter och som sådana blir till personalutvecklingsfrågor, 
vilket sänker satsningens status och håller den borta från verksamhetens 
huvudprocesser.  

Några av resultaten från mina fallstudier är att analys av jämställdhets-
målet endast sker i avgränsade rum, i särskilda och spridda forskningsprojekt 
samt att det inte finns någon intern kontinuerlig uppföljning med uttalat 
lärandeperspektiv. Dessa resultat kan ställas i relation till Bacchis & Evelines 
(2004) resonemang både vad gäller när genusanalysen sker och var jämställd-
hetsfrågorna landar. Målstyrningsmodellen förespråkar utfallsanalys och i 
fallstudierna uppvisar hanteringen av jämställdhetsmålet sådana post hoc-
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reaktioner som Rees (1998) tar upp. Vad som däremot inte framgår är vad 
omläggningen i styrkortspraktiken har betytt, från att räkna andel kvinnor och 
män i olika sammanhang till att räkna hur många som fått utbildning i 
jämställdhet samt hur många åtgärder som görs i jämställdhetsintegrerande 
syfte. I femte kapitlet nämner jag omläggningen som ett trendbrott, vilket var 
en rimlig tolkning när det skedde. Men hur rättvisande den tolkningen är i ett 
längre perspektiv kommer att framgå efter hand. I den strategiska planen för 
2008−2017 talar Vägverket om ett paradigmskifte när de kommenterar 
omläggningen: ”Detta är ett paradigmskifte som för med sig att jämställdhet 
inte bara ska handla om jämställd representation utan även övergå i att gälla 
praktisk handling som ska kunna mätas” (Vägverket 2007:60, s. 3). Citatet 
visar att man styr mot det mätbara och att det är sådana handlingar som kan 
mätas som blir aktuella i praktiken varför frågan om hur maktdimensionerna i 
genusrelationer hanteras i styrningsprocesserna kvarstår. 

Iso- i transformeringens tecken? 
För att förstå mer om det paradigmskifte Vägverket talar om enligt referensen 
ovan kommer den diskussion som Erlingsdóttir & Lindberg (2005) för 
avseende spridning av idéer väl till pass. De utvecklar begreppen isonymism 
och isopraxism för att förklara hur en autonom spridning (isomorfism) kan 
leda till annat än meningslösa ceremonier. Isopraxism betyder att en 
beteckning kan skapa en ny praktik i en mottagande kontext som är av annan 
art än så som den verkade i en avsändande kontext. Isonymismen avsåg en 
annan variant av imitation när det bara är benämningen som imiteras på ett 
diskursivt plan och sätts på en annan befintlig praktik än den som avses i det 
inkommande fenomenet.  

Vägverkets styrkortsmål om 48 aktiviteter i jämställdhetsintegrerande syfte 
är relevant att analysera med hjälp av dessa begrepp. Om uppföljningen 
innebär att etiketten sätts på redan befintliga praktiker som har jämställdhets-
integrerande syfte så medför styrkortsmålet ingen verksamhetsförändring. I så 
fall sker en omdefiniering av verksamheten vilket inte stämmer med något av 
de nämnda teoretiska koncepten. Om man däremot strävar efter att tolka in 
jämställdhetssatsningar i strategin för jämställdhetsintegrering trots att akti-
viteterna inte har med jämställdhet att göra så handlar det om isonymism. Ett 
exempel på sådan isonymism var den situation som refererades i kapitel 6    
(s. 154) när man talade om att tåg ska hålla tidtabellen och försökte framställa 
det som en jämställdhetsfråga trots att det inte fanns några motsättningar i den 
frågan ur genusperspektiv. 
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Genus som styrande princip 
Fallstudierna inom Banverket och Vägverket visar att ett aktivt internt 
jämställdhetsarbete leder till att kvinnor integreras i myndigheternas 
organisationer. Problemet är att det sker genom assimileringsprocesser vilka 
utgår från ett likhetstänkande. En sådan uppfattning, att kvinnor och män är 
lika, gör det svårt att upptäcka makt-förhållanden som beror på kön. När 
kvinnor assimileras in i organisationen marginaliseras jämställdhetsarbetet. 
Det hade kunnat se annorlunda ut om kvinnor integrerats med hjälp av 
transformeringsmodellen, eftersom jäm-ställdhet då hade funnits med i den 
rådande normen och kulturen. Genus blir på det sättet en omedveten styrande 
princip i ett transportpolitiskt fält.  

Ett annat uttryck för genus som styrande princip i det transportpolitiska 
fältet är motståndet och misstron mot att inom myndigheterna samordna 
internt och externt orienterat jämställdhetsarbete (se avsnittet om Externt och 
internt – olika styrningsfält i kapitel 6). Bacchi & Eveline (2004) visar att 
jämställdhetsfrågor har en tendens att förminskas när de blir inre 
angelägenheter och sorteras in under personalavdelningar. Samtidigt hävdas 
att integrering som innebär att jämställdhet ska vara allas ansvar ofta leder till 
att man ”tar bort vakthunden” (Edgren, 1991, s. 41 citerad i Bacchi & 
Eveline, 2004) vilket resulterar i att det blir ingens ansvar. Edgrens vakthund 
är fortfarande kvar i Banverket och Vägverket, men problemet är att den inte 
inger tillräcklig respekt. Trots att den högsta ledningen förespråkade 
samverkan mellan internt och externt orienterad jämställdhet i arbetet med ett 
jämställt transportsystem involverades inte personalsidan. Tvärtom, det 
byggdes upp en tydlig buffert mellan det interna och det externa. Det ledde 
till en särkoppling gentemot personalfunktionens jämställdhetsarbete vilket 
förklarades med att man inte ville riskera att få en ”fjollighetsstämpel” på de 
tekniskt rationella transportsystemen.  

Tolkat med hjälp av genuslitteraturen har fjollighetsstämpeln med 
omanlighet att göra (Ekenstam, 2006). Rädslan för det ”fjolliga” kan även 
förklaras med låg status av det som anses feminint (Lehman, 1992). 
Czarniawska (2008) spårar både förakt för det kvinnliga och uppgivenhet från 
det kvinnliga och det omanliga. Men omanlighet behöver inte innebära en 
direkt konfrontation eller nedvärdering av kvinnor och kvinnlighet. Med det 
som Göransson (2006) kallar ”förhandlande manlighet” kommer omanlig-
heten ur en känsla, en rädsla för att förlora sin manlighet. De krafter som 
verkade för att separera ett jämställt transportsystem från internt jämställd-
hetsarbete gjorde det rimligen för att undvika dikeskörningar i form av 
omanlighet. Det betyder att maskulina hegemoniska krafter är i ständig 
rörelse, inte minst i den kulturella pelaren.  
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Kön + makt = genus 
Skjeie & Teigen (2003) diskuterar den väjningsplikt för jämställdhet de funnit 
i norsk kontext – ”likestilling med vikeplikt”. Som framgår av mina tidigare 
redovisade forskningsresultat märktes väjningsplikten i dessa fallstudier 
särskilt för frågor om maktrelationerna mellan kvinnor och män (kapitel 6, 
Väjningsskyldighet i maktfrågan). Detta fenomen är något som Magnusson 
(2000) hävdar hänger samman med retoriken eftersom hon sett hur frågan om 
makt tenderar att försvinna ur analysen när jämställdhetsbegreppet används 
retoriskt. Jämställdhet är på en generell nivå lika okontroversiellt som 
demokratibegreppet. I denna avhandlings fallstudieobservationer framkom 
förhållanden vilka kan tolkas som att myndigheternas arbetsro var beroende 
av att kunna utestänga den svåra maktfrågan. Det betyder att man i den 
tekniskt och ekonomiskt rationella organisationen strävar efter att med 
tillräcklig legitimitet (Meyer & Rowan, 1977) hantera jämställdhet utan att 
fördjupa maktanalysen. Målstyrningssystemet passar då utmärkt, eftersom det 
bjuder in till att hantera jämställdhet utan någon fördjupad analys. Operatio-
nalisering med SMART-kriterier gör att man nöjer sig med att få fram 
nyckeltal som gestaltar könsdikotomier. Istället för att internalisera jämställd-
hetsintegreringen försvinner den ut i maktlösa ceremonier (jfr Dambrin m.fl. 
2007).  

Men maktfrågan är central varför den väjning som sker behöver 
uppmärksammas. En situation kan verka vara inkluderande, samtidigt som 
den bygger på asymmetriska maktförhållanden som tystar och döljer somliga 
röster samtidigt som andra lyfts fram och dominerar hela scenen. I kapitel 5 
och 6 ges flera exempel på situationer som utan genusperspektiv kan verka 
vara öppna och jämställda, men som med genusperspektiv framstår som 
exkluderande och könsspecifika. Exempelvis berättas om situationen på 
samrådsmötet som dominerades av sprängningsscener där det var kvinnor 
som representerade och reproducerade maskulina värderingar och intressen 
(Sprängverkan i normen i kapitel 6). Andra exempel är den personaltidning 
som gestaltar kärnverksamheten som en traditionsrik rallarkultur till vilken 
kvinnor måste assimileras eller utpekas som något annat (Kultur i väg(g)en i 
kapitel 6) och kunder som blir konstruktioner av män (Könlösa kunder i 
kapitel 6). Indikatorer som kan bidra till genusmedvetenhet, men som inte 
används (Strategisk planering för vägtransportsystemet i kapitel 5) och 
statistik som presenteras så att den framstår som könsneutral (Vägverkets 
årsredovisning i kapitel 5) är ytterligare några exempel på fenomen från 
empirin i denna avhandling som får olika tolkning med och utan genus-
perspektiv.  
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Planering som en konstruktion av handlingskraft 
Myndigheterna har visat en tendens att planera mer än de genomför. Idéer 
finns framskrivna, men de saknar ännu tillämpning. Ett exempel är  rapporten 
om jämställd transportplanering (Vägverket 2003:51). Innan metoderna som 
beskrivs i rapporten fått någon praktisk tillämpning används rapporten som en 
viktig referens i Banverkets seminarieserie om ett jämställt transportsystem 
(kapitel 6, s. 141). Vägverket använder rapporten som ett resultat både i års-
redovisningen (kapitel 5, s. 111) och i sektorsredovisningen (kapitel 5, s. 
116). Ett annat exempel är att det finns planerade, men ännu icke genom-
förda, åtgärder vilka redovisas som underlag för att bedöma måluppfyllelse 
(se kapitel 5, s. 114). Det är normalt att i en årsredovisning göra bedöm-
ningar av framtiden, men det sker vid sidan av den historiska redovisning 
som är rapportens huvudsyfte. De prestationer som hör till det gångna året 
ska redovisas. Det som är planerat får vänta till nästa års redovisning. Det är 
först då man vet vad som genomfördes och hur det gick till. Risken för att 
samma åtgärd redovisas flera gånger är uppenbar om periodiseringen inte 
följer grundläggande redovisningsregler.  

Ett tredje exempel på hur kraften att planera för jämställdhetsmålet vida 
överstiger vad som följs upp framkommer om man ställer myndigheternas 
strategiska planer mot verksamhetsplaner och redovisning (kapitel 5). I den 
strategiska planeringen ryms många mått vilka i praktiken inte används eller 
utvärderas. Det som mäts regelbundet är kvinnors och mäns representation. 
Men det har stannat vid mätning ─ analys saknas. Resultaten av mätningarna 
har dessutom redovisats på ett sätt som ligger utanför normen för jämn 
könsfördelning. Resultaten har istället följt målstyrningsnormen gestaltad i 
SMART-kriterierna med R tolkad som realistiskt mål att nå. Fenomenet är ett 
exempel på sådan könsblind hantering som Kirkham (1992) menar ger rent 
missvisande resultat.  

Flera utsagor om jämställdhetsmålet har i dessa fallstudier uttryckt att 
”man måste starta någonstans”, ”vi har kommit en bit på väg”, ”så långt har 
vi ännu inte kommit” eller ”vi har kommit långt, men”: 

Vi har kommit långt när det gäller jämställdhet. Men det här med hur mäns 
och kvinnors synpunkter, har de fått lika mycket tyngd? Så långt skulle inte 
jag våga säga att vi har kommit, så att vi vet att det får lika stort genomslag. 
(VV25)  

Skjeie & Teigen (2005) menar att sådana uttryck med en resemetafor, som 
visar att man är på väg, används för att retoriskt hålla stången den kritik som 
påvisar ojämställda förhållanden. Av resultaten i denna studie ser vi att 
målstyrning är kongruent med resemetaforen. För jämställdhetsmålet framgår 
att det läggs mycket energi på att planera, en del på att följa upp men mindre 
på att analysera resultaten. Genom att använda relativa mål, dvs. mål som är 
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möjliga att uppnå, tas ett litet steg i taget. Om resemetaforen övergår till att 
bli bokstavlig kan den fungera för måluppfyllelse. Men det förutsätter att 
grönt ljus betyder att resan måste fortsätta och ny energi tillföras, inte att 
målet är nått. Trafikljuset ska mana på, inte vara resans ände.  

I genusmedvetenhetens trappa med målstyrning som 
ledstång 
Det första steget på genusmedvetenhetens trappa (figur 1) är det könsblinda. 
Där finns en uppfattning om existensen av kvinnor och män, men inte vad 
könsrelationer betyder i maktperspektiv. På det andra steget ställs frågor om 
vad genus innebär vilket leder till det tredje steget där man tar tag i 
avsaknaden av berättelser ur uttalat kvinnoperspektiv. Det tredje stegets 
forskning har perspektiv på kön, särskilt kvinnor, men ett fördjupat genus-
perspektiv saknas. Det är på det fjärde steget som genusperspektivet träder in 
genom att ifrågasätta rådande norm, inte bara lägga till alternativa berättelser. 
Det institutionella perspektivet har fungerat för att få syn på rådande normer 
och genusperspektivet gör att normerande konstruktioner av kön synliggörs.  

Ett resultat är att mycket definieras som självklart könsneutralt trots att 
definitionen är formulerad utan medvetenhet om genus och därmed istället 
könsblind. När det sjätte transportpolitiska delmålet kom väckte det olika 
reaktioner hos de två studerade myndigheterna. I den ena, där man redan hade 
gjort en hel del i det interna jämställdhetsarbetet, kan man säga att de 
”snubblade i trappan” och hamnade i könsblindhet av en övertygelse om 
rådande könsneutralitet. I den andra gick man upp från det första till det andra 
steget genom att inse att det fanns mycket att göra på jämställdhetens område 
och startade ett kunskapsbyggande arbete. Det betyder att man på det andra 
steget i genusmedvetenhetens trappa avvek från målstyrningen och började 
arbeta tidigare i resursomvandlingskedjan genom att tillämpa värderings-
styrning för att kunna utveckla en handlingsstyrning (figur 14). Åtgärderna 
ansågs nödvändiga för att kunna arbeta med ett jämställt transportsystem 
vilket betyder att man ville finna vägar att undvika en illusorisk köns-
neutralitet.  

För att kunna uppmärksamma skenbar könsneutralitet finns mycket att 
hämta från genusvetenskaplig organisationsteori till vilken Joan Acker har 
bidragit med både internationella och svenska perspektiv. Acker (1994) 
skriver att de stora organisationerna i vår tid – utan genusperspektiv – anses 
vara könsneutrala, trots att de har uppstått i mansdominerade kontexter. Men 
om det istället var kvinnliga perspektiv som styrde organiseringen så skulle 
de inte ses som könsneutrala strukturer och kulturer. Könsligheten finns 
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inbäddad i det som Dorothy Smith54 har kallat ”styrande relationer: ... de ab-
strakta, textförmedlande, rationella processerna att samordna och organisera 
våra teknologiskt sofistikerade, alltmer världsomspännande kapitalistiska 
samhällen” (Acker, 1994, s. 14). Citatet kan dels tolkas som en pekpinne på 
New Public Management-rörelsen som bygger på nyliberala ideal, dels lyfts 
abstraktionen fram som ett problem för att kunna förklara hur styrande 
relationer fungerar. Att könsligheten finns, trots att den inte uttalas, tydliggörs 
i en annan formulering från Ackers (1990) texter:    

The abstract, bodiless worker, who occupies the abstract, gender-neutral job 
has no sexuality, no emotions, and does not procreate. The absence of 
sexuality, emotionality, and procreation in organizational logic and organiza-
tional theory is an additional element that both obscures and helps to repro-
duce the underlying gender notions. (Acker, 1990, s. 151)  

Den reproduktion, dvs. ”alla de saker människor gör för att klara av och 
upprätthålla sina liv själva” (Acker, 1994, s. 15, fotnot 2), som behövs för att 
människan ska kunna arbeta ligger inom en kvinnlig sfär. Acker (1994) säger 
att om grundvalarna för organiserandet hade varit baserade på ett kvinno-
perspektiv så hade erfarenheter från reproduktion gjort att organisationerna på 
egen hand inkluderat sådana behov i syfte att ha arbetskraft i form av väl 
fungerande samhällsmedborgare. Men eftersom organiserandet bygger på ett 
reduktionistiskt synsätt där organisationens krav sätts i främsta rummet har 
organisationer istället fått anpassa sig till omgivande sociala behov genom 
tvingande lagstiftning för exempelvis jämställdhet, föräldraledighet, vård av 
sjuka barn etc. (Ibid.). Då sociala relationer, inte minst med det omgivande 
samhället, är bortskalade i organisationslogiken bidrar det till att osynliggöra 
genus. Reproduktiva behov och aktiviteter exkluderas från arbetsplatsen. 
Denna exkludering av sociala värden, tillsammans med maskulina före-
ställningar om god struktur och ledning, gör att kvinnor framstår som makt-
lösa och därmed också olämpliga för att ges tolkningsföreträden (Acker, 
1994; Wahl m.fl., 2001).  

Könsneutralitet har visat sig vara ett farligt begrepp. Neutralitetsbegreppet 
är svårt att hantera, i alla fall i samhällsvetenskapliga sammanhang. När 
jämställdhetsfenomen studeras med genusperspektiv framkommer det att 
könsneutralitet många gånger behandlas på ett könsblint sätt. Medvetenheten 
om hur maktrelationer mellan kvinnor och män fungerar är nödvändig för att 
kunna uttala sig om jämställda relationer. I fallstudierna hos transport-
myndigheterna sker en neutralisering genom att ersätta begreppen för kvinnor 
och män med andra begrepp som är direkt kopplade till kärnverksamheten, 
exempelvis trafikanter eller resenärer. Det fjärmar från att ställa frågor om 
maktfördelning i genusrelationer. I fallstudiernas organisationer översätts 

                                                      
54 Acker refererar till Dorothy Smith, 1987, The Everyday World as Problematic och 1990, The 
Conceptual Construction of Power. 
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jämställdhet till ett livscykelperspektiv utan vare sig makt- eller könsaspekter 
och medarbetare för fram handikappanpassning och barnperspektiv som svar 
på jämställdhet.  

Analysen av könsneutralitet kan också användas för att förstå vad gestalt-
ningen av en människa på en vägskylt kan betyda och varför en kvinnas 
kropp väcker uppmärksamhet i sådana sammanhang. Det förväntas att alla 
ska känna sig inkluderade med Herr Gårman. Att sätta upp Fru Gårman är att 
gå utanför normen (bild 1 i kaptiel 6). Utan någon genusmedvetenhet blir en 
normal reaktion att uppfatta det som ett övergångsställe exklusivt för kvinnor. 
Med genusperspektiv kan skylten tolkas som en medveten provokation i ett 
försök att spränga den manliga normen. Ett annat exempel, som har en 
omvänd logik, är de bilder som prydde förstasidorna på myndighetens 
personaltidning (bild 3, 4, 5 och 6 i kaptiel 6). För att framkalla reaktioner 
krävs en närvaro av genusmedvetenhet eftersom assimilerings- och margi-
naliseringsmönstren inte syns utan genusperspektiv. I detta fall fanns ett 
ifrågasättande inifrån organisationen baserat på det kulturomvandlande arbete 
som pågick. Man frågade sig varför tidningsredaktionen höll fast vid att 
gestalta rallarkulturen som det normala när det är medborgarnas och 
näringslivets resval som utgör myndighetens vision. Det var en relevant 
reaktion ur styrningssynvinkel, men den var inte knuten till genus.  

Man kan fråga sig om diskussionen bakom det släckta trafikljuset i 
årsrapporteringen (kapitel 5, Vägverkets sektorsredovisning) samt intresset 
för att utveckla processmått i det särskilda fördjupningsdokument om 
jämställdhet som är löst kopplat till den strategiska planeringen (kapitel 5 
Strategisk planering för vägtransportsystemet) kommer att vara kraftfulla nog 
för att påverka styrpraktiken. Om styrsystemet inte ifrågasätts uppnås inte en 
sådan rättvisa som Young (2000) talar om när det gäller process. 
Målstyrningen kräver mätbarhet och de effekter som uppnås utanför 
mätbarhetens räckvidd sker oavsett om målstyrningen kan kontrollera dem 
eller ej. Målstyrningens positiva inverkan på jämställdhetsintegrering är 
därför inlåst i den regulativa institutionella pelaren. En alternativ handlings-
styrning påverkar den normativa pelaren med olika instruktioner till olika 
befattningshavare. Värderingsstyrningen, som här främst skett genom utbild-
ningsinsatser, är den som utövas inom den kulturella pelaren.  

Vad som framkommer av denna studie är att man genom konsistens och 
ihärdighet med målstyrningsmodellen har upprätthållit krav på jämställdhet i 
den regulativa pelaren vilket ställt krav på den normativa och kulturella 
pelaren. Men i den regulativa pelaren märks prioriteter som inte sätter 
jämställdheten högst på agendan. Där finns heller ingen tydlig 
tvåspårsstrategi. Det dominerande spåret när det gäller jämställdhet är att få 
med fler kvinnor och att försöka få upp deras frågor på agendan. Men en 
genomgripande transformering av kärnverksamhetens processer, som 
strategispåret för jämställdhetsintegrering innebär, är ännu endast på 
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stigfinnarstadiet och inget huvudspår. Målstyrningen uppträder således 
systembevarande genom assimilerings- och särkopplingsmönster.  

Framtiden får utvisa hur de lösa kopplingarna mellan kärnverksamheten 
och jämställdhet utvecklas i fallstudiernas myndigheter. Det återstår att se hur 
separata, men mer genusmedvetna, fördjupningsdokument om jämställdhet 
tillsammans med breda utbildningssatsningar kan transformera normen för 
det teknokratiska tänkandet. Men det faktum att makronivån ökar trycket på 
genusintegrering kan göra att det som nu marginaliserats på mikronivån 
kommer att tvingas in i kärnverksamheten längre fram (jfr DiMaggio & 
Powell, 1983). Regler och normer är två pelare som ställs mot en kultur-
pelare. Kvalitativa omdömen om genusrelationer ska också få en jämställd 
plats tillsammans med kvantiteter i den kulturella pelaren. 

Vägverket strävar efter att bli bäst i klassen i jämställdhetsintegrering. För 
att konstituera klassen kan genusvetenskapens analysverktyg tillämpas. 
Litteraturen har presenterat tre principer för jämställdhetsarbete: närvaro, röst 
och process, tre argument för jämställdhet: intresse, nytta och rättvisa, samt 
tre integreringsmönster: assimilering, särkoppling och tranformering. Den 
kombination som stämmer med strategin för jämställdhetsintegrering är 
process, rättvisa och transformering (Squires, 2007). Frågan är därför om det 
är möjligt för en tekniskt rationell verksamhet att bli bäst i klassen när det 
handlar om en systemförändring som ligger bortom assimilation av kvinnor 
och kvinnors frågor i normerande maskulina tolkningsföreträden.  

Det visar sig att målstyrning är en osäker ledstång för att ta sig upp i 
genusmedvetenhetens trappa. Metoder för jämställdhetsarbete finns redan, 
kunskapen finns också. Det som saknas är viljan att tillämpa och införliva den 
kompetens som redan finns (jfr Pincus, 1997 och 2002, vars studie i en 
kommunal kontext visar liknande resultat). Det gäller att våga röra i 
maktförhållanden, att tala om rättvisa istället för om nytta och resurser. Det 
stora steget är därför att motverka assimilering och särkoppling av kvinnor 
och jämställdhet till att transformera normerna i sin egen verksamhet: att gå 
från manlig norm till jämställd norm.  

I figur 1 fanns genusmedvetenhet med som ensam dimension för en sådan 
utveckling. Men att spränga normer handlar både om kunskap och om 
handlingskraft, att agera på ett genuskompetent sätt. I en normativ modell för 
jämställdhetsintegrering behöver genusmedveten handling därför läggas till 
som en ytterligare dimension vilket kan tecknas enligt figur 15 där den 
streckade och tomma ovalen markerar att utvecklingen av genusmedvetenhet 
och genusintegrering inte är slut i och med jämställda normer. 
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Figur 15: Kunskap och handling för jämställdhetsintegrering – att spränga normer 

Resultaten av denna avhandling visar att ett genusmedvetet handlande med 
transformerande effekter i enlighet med strategin för jämställdhetsintegrering 
inte är säkrad genom målstyrningsprocesser. 
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8 Att styra in genus i institutioner  

Inledning 
I enlighet med syftet för denna avhandling har ett institutionellt teoretiskt 
perspektiv där regler, normer och kultur sattes i genusperspektiv bidragit till 
förståelse för hur målstyrningsprocesser fungerar när det finns formella krav 
på jämställdhetsintegrering. De teoretiska perspektiven gav också en distans 
till empirin som behövdes för att kunna utföra en kritisk granskning av de 
studerade målstyrningsprocesserna. Detta sista kapitel ger först en samman-
fattning av de tidigare kapitlen och lyfter sedan fram avhandlingens slut-
satser. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

Sammanfattning 
Kapitel 1 förklarar vilken fråga det är som ska avhandlas. Jämställdhet är 
internationellt sett en samhällsrelevant fråga och Sverige anses vara ett före-
gångsland för den globala strategi som jämställdhetsintegrering innebär 
(Daly, 2005). Strategin handlar om att alltid ha jämställdhetsperspektivet med 
i sakpolitiska frågor, att analysera maktrelationer mellan kvinnor och män i 
syfte att genomföra åtgärder så att lika möjligheter råder oberoende av kön. 
Jämställdhetsintegrering syftar till systemförändringar vilket skiljer sig från 
de strategier för jämställdhetssatsningar som försöker få till stånd föränd-
ringar genom att ge kvinnor närvaro och röst i rådande system. I praktiken 
används båda strategierna varför man talar om en tvåspårsstrategi för jäm-
ställdhetsarbete (Squires, 2007).  

Det finns behov av att utveckla teoribildningen i jämställdhetsintegrering 
(Daly, 2005; Benschop & Verloo, 2007) och det finns en lucka i den 
genusvetenskapliga jämställdhetsforskningen eftersom man främst fokuserat 
på antingen makro- eller mikronivå. Den svenska kontexten inbjuder till 
djupare studier. Ett tydligt exempel som förklarar varför jämställdhets-
integreringen ser ut att ha fått ett starkt fäste i Sverige finns inom transport-
politiken. Regeringen formulerade ett transportpolitiskt delmål (på makro-
nivå) som lade ansvaret på berörda myndigheter att skapa ett jämställt 
transportsystem (på mikronivå). Målstyrning är den normala formen för 
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ekonomistyrning i staten (Sundström, 2003) och när jämställdhetsmålet 
(Prop. 2001/02:20) kom i regleringsbreven år 2002 (esv.se) hade transport-
myndigheterna sex olika transportpolitiska delmål att styra mot.  

Målstyrning kom som en förespråkad modell från den privata sektorn med 
New Public Management-reformer (Almqvist, 2006). Med målstyrning 
överlåts ansvaret för hur man ska lösa den uppgift som det övergripande 
målet innebär på dem som utför arbetet. Modellen ställer krav på opera-
tionalisering så att målen blir tydliga att styra mot på varje nivå (Merchant & 
van der Stede, 2003). 

Forskningsfrågan handlar om hur målstyrningsprocesser fungerar för 
jämställdhetsintegrering och avhandlingens huvudsyfte är att med hjälp av 
institutionellt perspektiv och genusperspektiv skapa förståelse för hur 
målstyrningsprocesser fungerar när formella krav på jämställdhets-
integrering på mikronivå ställs från makronivå. Inom ramen för huvud-
syftet formuleras fyra delsyften som handlar om ett genusvetenskapligt bidrag 
till ämnet företagsekonomi, ett företagsekonomiskt bidrag till genusforsk-
ningen, ett normativt bidrag till styrning av generella krav samt ett metodolo-
giskt bidrag. 

Kapitel 2 redogör för avhandlingens två perspektivval. För att kunna bidra 
till teoriutvecklingen av målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering 
krävs ett genusperspektiv i forskningen. Genusvetenskap är det kunskaps-
område med vars hjälp det politiska fenomenet jämställdhet kan analyseras. 
Med genus ges tillgång till kunskap om sociala konstruktioner av 
könsrelationer och hur kön görs i en samhällskontext (West & Zimmerman, 
1987). Makt är en dimension av genus varför det inte går att fördjupa en för-
ståelse för hur jämställdhet kan styras till att integreras i en kärnverksamhet 
utan genusmedvetenhet (Connell, 2003). Man kan därför säga att genusper-
spektivet är obligatoriskt för denna avhandling. Utan genusmedvetenhet 
riskerar forskningen att förbli könsblind. För att råda bot på könsblindhet 
finns en forskningstradition som är sprungen ur aktivism för kvinnors 
rättigheter som har bidragit med kunskap ur ett kvinnoperspektiv. Den vidare 
utvecklingen har lett fram till en metodologi som öppnar för en analys av hur 
könsrelationer spelar roll där rådande normer ifrågasätts (Walby, 1988; 
Butler, 1990). Ett sådant genusperspektiv efterfrågas inom ekonomistyrnings-
området (Kirkham, 1992; Broadbent & Kirkham, 2008; Parker, 2008). 

På makronivå kan ett institutionellt teoretiskt perspektiv ge möjlighet att 
urskilja olika fält där ett visst tänkande råder. Med siktet inställt på makro-
nivån kan man också få syn på institutionell förändring. Men för att förstå hur 
institutioner förändras behöver mikronivån belysas och siktet måste därför 
riktas in i organisationer, till deras medlemmar (Dambrin m.fl., 2007).Att 
använda ett sociologiskt institutionellt perspektiv som fångar hur gällande 
tänkesätt är förankrade i regler, normer och kulturella föreställningar (Scott, 
2001) innebär ytterligare möjligheter att tillsammans med genusperspektivet 
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få syn på och förstå vad som skedde i målstyrningsprocesserna för jämställd-
hetsintegrering.  

Kapitel 3 presenterar fyra teoretiska utgångspunkter för analysen: det 
organisationsteoretiska konceptet om lösa kopplingar, målstyrning, genus-
integrering samt översättning av idéer i tid och rum.  

Det teoretiska konceptet lösa kopplingar kan användas för att förklara hur 
strukturer utvecklas i dynamiska, organisatoriska processer (Weick, 1976; 
Orton & Weick, 1990). Att en koppling är lös indikerar att olika strukturer 
kan förändras relativt oberoende av varandra. En lös koppling kan utvecklas 
till att bli tätare eller lösas upp till en särkoppling. Ekonomistyrning syftar till 
att upprätthålla en organisation som ett tätt kopplat system, och teoribild-
ningen ger stöd för att analysera hur tänkta samband mellan orsak och verkan 
fungerar. Konceptet är av intresse för att förstå institutionell förändring då 
både externt tryck och inre motstånd kan ge effekter av mer eller mindre lösa 
kopplingar.  

Målstyrning är en ekonomistyrningsmodell som är tänkt att styra mot 
effekter. Idén är att en viss enhet ges förtroende att bedriva verksamheten så 
att fastställda mål uppnås inom bestämda finansiella ramar. Målstyrning kom 
som en reaktion mot den tidigare rådande budgetstyrningen som gick ut på att 
detaljstyra med öronmärkta resurser. När diskussionen om målstyrning görs i 
ett institutionellt perspektiv framstår den som mer problematisk än när den 
presenteras som en normativ ekonomistyrningsmodell (Covaleski & 
Dirsmith, 1981). Det är exempelvis svårt att fånga relevanta data om effekter 
på ett både tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt för att kunna redovisa 
måluppfyllelse i rätt tid. Uppföljningen blir därför inriktad på mätbara 
prestationer istället för effekter och man kan se hur återrapporteringen kan 
göras i legitimerande syfte, för att svara an på det förtroende som gavs. Det 
finns könsrelaterade maktaspekter att uppmärksamma i den spegling som 
görs av måluppfyllelse, vad som synliggörs och vad som döljs eller förblir 
dolt (Broadbent, 1995).  

Eftersom jämställdhetsintegrering syftar till en systemförändring, som 
skapar en sådan kultur och sådana normer att jämställdhet kan råda, är 
transformering den genusintegreringsmodell som litteraturen framställer som 
nödvändig för att nå jämställdhetsmål (Squires, 2005). Men resultat av 
jämställdhetssatsningar leder ofta till assimilering (normalisering) eller 
särkoppling (marginalisering) där båda fallen innebär att kärnverksamheten 
kvarstår i sin ursprungliga form.  I assimileringsmodellen har det tillkom-
mande fått anpassa sig till det rådande, medan det nya inte ens får tillträde till 
kärnprocesserna i särkopplingsmodellen. Sådana ofullständiga jämställdhets-
integreringsresultat beror på att maktförhållandena mellan kvinnor och män 
inte har utjämnats. Det betyder att styrningen behöver fokusera på genus-
relationer, hur maktförhållandena ser ut mellan kvinnor och män istället för 
att diskutera kvinnor i förhållande till män som två separata kategorier 
(Connell, 2003; Squires, 2007).  
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Med hjälp av det organisationsteoretiska konceptet översättning går det att 
tolka idéers färd mellan olika kontexter (Czarniawska & Joerges, 1996). 
Analysen inriktas på att förstå hur en idé uppmärksammas och omhändertas i 
en lokal kontext utifrån diskursiva dimensioner. Med en redaktionell kraft 
kan den maktfyllde mottagaren anpassa budskapet i önskvärd riktning vilket 
också kan avläsas i grader av lösa kopplingar (Sahlin-Andersson, 1996). Med 
fokus på översättning kan frågor ställas om målstyrningen leder till täta 
kopplingar mellan ny idé och kärnverksamhet eller om den nya idén lämnas 
mer särkopplad från huvudprocesserna. Men konceptet kan också bidra till att 
se i vilken mån det är målstyrningssystemet som översätter idén, eller om 
idén kan förändra målstyrningen.  

Med genus- och institutionellt perspektiv från kapitel 2 samt ovan 
refererade teoretiska utgångspunkter i lösa kopplingar, målstyrning, genus-
integrering och översättning har så en analysmodell formats.  

I kapitel 4 presenteras forskningsprocessen. Det praktiska tillvägagångs-
sättet samt tolknings- och analysprocessen förklaras och diskuteras ur trovär-
dighetssynvinkel. Med fallstudiemetoden (Yin, 2006) inom två transport-
myndigheter genomfördes intervjuer, observationer och dokumentstudier. 
Intervjuerna utvecklades till dialoger (Bjerke, 2007) med ca 70 informanter. 
Deltagande i ett trettital möten gav goda möjligheter till observationer som 
kunde relateras till intervjuresultat och texter i dokument.  

Förankringen av forskningsresultaten har skett återkommande både hos 
praktikerna och inom akademin. Myndigheterna finansierade den forskning 
som bedrevs från hösten 2003 fram till och med en slutrapport i december 
2006. Under den perioden skrevs en pilotstudie, två delrapporter och en slut-
rapport. Forskningsresultaten har också diskuterats vid flera forsknings-
konferenser, både genusvetenskapliga och företagsekonomiska, i svenska och 
internationella sammanhang. 

Den empiri som fångades gällde myndigheternas arbete med det sjätte 
transportpolitiska delmålet, ett jämställt transportsystem. Perspektivvalen och 
de teoretiska utgångspunkterna har sedan legat till grund för att kunna få fram 
sådana fenomen som är relevanta för avhandlingens syfte. Tolknings- och 
analysprocessen har fokuserat på att beskriva och diskutera för att kunna 
förklara vad de fångade fenomenen betyder (Asplund, 1970). Trovärdigheten 
diskuteras utifrån Sandra Hardings (1991) syn på den goda vetenskapen och 
med hjälp av Johansson Lindfors (1993) fyra kriterier: systematik vid 
datainsamling och analys, giltighet, intersubjektivitet och användbarhet. 

Kapitel 5 behandlar fallstudiernas fångade målstyrningsprocesser för 
jämställdhetsintegrering i transportsektorn. Inledningsvis sker det på en 
övergripande nivå för svensk målstyrning respektive svensk jämställdhets-
politik, för att styra in mot transportpolitiken och regeringens initiativ till 
jämställdhetsintegrering. För att avsluta beskrivningen av den empiriska 
kontext som studien ingår i presenteras också Banverket och Vägverket inför 
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den resa som sedan följer dokumentationen av ett jämställt transportsystem i 
dessa två myndigheters målstyrningsprocesser.  

I regleringsbreven från regeringen återkommer det sjätte transportpolitiska 
delmålet varje år från och med år 2002. Det hålls på en övergripande nivå 
under de första åren, men övergår till att inkludera specifika etappmål i 
regleringsbreven från år 2007. Etappmålen förtydligar att jämställdhetsmålet 
ska integreras i de övriga fem transportpolitiska delmålen samt att regeringen 
vill se en jämn könsfördelning i myndigheternas ledningsgrupper senast år 
2010.  

Vägverket har länge ägnat sig åt strategisk planering, men tidigare har det 
skett som ett uppdrag från regeringen. Sedan år 2003 har Vägverket komplet-
terat den nationella plan för vägtransportsystemet som fastställs av regeringen 
med en internt hållen strategisk plan. Under den studerade perioden framställs 
fyra strategiska planer som gäller på tio års sikt vardera. I samtliga planer 
finns en mängd indikatorer som anger en fördelning på män och kvinnor. När 
dessa strategiska planer översätts till kortsiktiga verksamhetsplaner reduceras 
de flesta indikatorer bort, varför de aldrig blir uppföljda. Verksamhets-
planeringen bygger på det balanserade styrkortet och det är endast de 
verksamhetsresultat som kan gestaltas enligt SMART-kriterierna som får vara 
med. Det betyder att det som är Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt 
och Tidsatt kan få ett styrkortsmått att mätas i och ett styrkortsmål att styra 
mot. Mått för jämställdhet läggs in i medarbetarfokus, uppdragsgivarfokus 
och utvecklingsfokus. Det är tal som visar förändring i kvinnors representa-
tion, jämn könsrepresentation, antal åtgärder i jämställdhetsintegrerande syfte 
eller andel av personalen i utpekade grupper som genomgått utbildning i 
jämställdhet. Jämställdhet finns däremot aldrig med i kundfokus.  

Årsredovisningarna refererar till forskningsrapporter som är utförda på 
uppdrag av Vägverket om tillståndet i vägtransportsystemet när det sätts i 
genusperspektiv. Från den egna verksamheten ges en kvantitativ rapportering 
av hur kvinnor och män är representerade på samrådsmöten. I sektors-
redovisningen för vägtransportsystemet framkommer under de senare åren att 
det saknas både mätinstrument och data för att kunna bedöma måluppfyllelse 
av ett jämställt transportsystem. Resultatredovisningen varierar därför mellan 
att man anser målet vara delvis uppfyllt, helt uppfyllt och att det inte går att 
avgöra måluppfyllelse. 

Vägverkets senaste strategiska plan, som avser åren 2008−2017, komplet-
teras med ett särskilt fördjupningsdokument om jämställdhet. Där har gene-
raldirektören skrivit under ett förord som förklarar att ett paradigmskifte 
pågår, från att vara fokuserad på jämställd representation till att jämställdhet 
ska ”gälla praktisk handling som ska kunna mätas”. Han skriver också att 
jämställdhetsintegrering stämmer väl med myndighetens kundorientering. I 
Vägverkets fall sker således en utveckling i målstyrningsprocesserna från att 
jämställdhetsmålet knappast uppmärksammas till framtagning av en omfat-
tande strategisk planering där genusrelationer diskuteras.  
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Utöver tidigare nationella planer för järnvägen startar Banverket den interna 
strategiska planeringen i och med att det balanserade styrkortet införs inför 
verksamhetsår 2005. Under den studerade perioden är de strategiska planer 
som görs mycket kortfattade och de placerar in ett jämställt transportsystem i 
styrkortsperspektivet ”uppdragsgivare och samhällsintressenter”. I Banverket 
får endast sju målsättningar vara med i hela styrkortet, och jämställdhet 
kommer med i verksamhetsplaneringen på nationell nivå under 2005 och 
2006. För ett jämställt transportsystem är målsättningen en ökning av andelen 
kvinnor i samrådsmöten och för jämställdheten inom myndigheten sätts målet 
till att en viss andel av de åtgärder som finns i jämställdhetsplanen ska vara 
genomförda.  I årsredovisningarna ges rapporteringar från externt utförda 
forskningsrapporter. Det framgår också hur man under 2004 genomfört en 
utbildningssatsning som lett fram till att man startat ett arbete med en 
handbok för arbetet med jämställdhetsmålet. Mätningar av andelen kvinnor 
på samrådsmöten redovisas också. I Banverket bedöms jämställdhetsmålet 
under samtliga studerade år vara delvis uppfyllt. 

Av ovanstående framgår att det femte kapitlet främst refererar till formella 
dokument vilket betyder att det är målstyrningsprocesserna gestaltade inom 
den regulativa pelaren som presenteras där.  

Kapitel 6 tar upp fenomen som framträtt avseende den informella styrning-
en i samband med observationer och intervjuer. Här fångas skeenden som har 
relevans i regelverket men som tolkas genom den normativa och den 
kulturella pelaren. Elva olika teman ger insikt i vad som skedde – i själva 
verket.  

Det första temat handlar om hur attityder gjorde att strategierna för att ta 
sig an det nya transportpolitiska delmålet skilde sig åt i de två myndigheterna. 
Vägverket ansåg att de redan hade en jämställd organisation varför det nya 
transportpolitiska delmålet inte behövde få särskild uppmärksamhet. 
Banverket menade att de varken var jämställda eller hade kunskap om jäm-
ställdhet vilket ledde till att de anställde genusvetare och satte igång med 
kunskapshöjande åtgärder.  

Det andra temat visar hur man i båda myndigheterna valde att hålla arbetet 
med ett jämställt transportsystem väl avskilt från personalfunktionen. Man 
talade om externt respektive internt orienterat jämställdhetsarbete vilket på-
gick i särkopplade processer.  

Ett tredje tema har fått rubriken ”Mätbarhetsfällan”. Det handlar om 
kraven på mätbarhet och den höga status som SMART-kriterierna (Specifikt, 
Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsatt) röner både i regelverk, i den tekno-
kratiska normen och i myndighetskulturen. Fällan som dessa mätbarhetskrav 
leder in i syns tydligt i genusperspektiv eftersom väsentliga aspekter på 
jämställdhet inte blir belysta.  

I det fjärde temat – Sprängverkan i normen – ges ett exempel på hur en 
reduktion av jämställdhet till att räkna närvaron av kvinnor och män kan bli 
missvisande. Temat baseras på berättelsen från ett samrådsmöte där Väg-
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verket var representerat av många kvinnor och få män. Kvinnornas redo-
görelser handlade om hur sprängningar genomförs och vilka mängder schakt-
massor som bildas vilket utgör en tydlig bild av den assimilering till 
myndighetskulturens produktionsorientering som sker oavsett medarbetarens 
könstillhörighet.  

Det femte temat tangerar det förra då det behandlar könsspecifikt 
kulturskapande. Denna gång är det yrkeskåren rallarna vars historiska 
betydelse för järnvägen vidmakthålls genom konstruktioner av den ”riktige” 
banverksmedarbetaren. 

Som sjätte tema diskuteras hur myndigheterna lyckas väja för maktfrågan. 
Trots att jämställdhet är på agendan undviker man att beröra dess centrala be-
tydelse för jämna maktrelationer mellan kvinnor och män.  

Det sjunde temat kallas ”Könlösa kunder” vilket är ett uttryck för den 
påvisade väjningsplikten i maktfrågan. Här gäller det specifikt i arbetet med 
att omorientera myndigheterna från att vara produktionsorienterade till att bli 
kundorienterade. Jämställdhetsmålet och genusperspektivet hålls utanför 
kundorienteringen. I framtagningen av styrande kundprogram tvättas skillna-
der mellan kvinnor och män bort och jämställdhetsperspektivet hålls särkop-
plat från kundorienteringsprocesserna.  

Det åttonde temat går vidare med olika former av motstånd mot 
jämställdhetsintegrering. Det handlar om okunskap och tidsbrist, aktiva och 
passiva strategier och framför allt normer och kultur som saknar inneboende 
jämställdhetsperspektiv.  

Det nionde temat baseras på översättningskonceptet och tar upp hur man 
väljer att hellre tala om mångfald än om jämställdhet. Ett tydligt exempel är 
när jämställdhetsintegrering översätts till ett livscykelperspektiv i kundorien-
teringen. Genus anses då av myndigheten vara tillgodosett genom närvaron 
av barnperspektivet. 

Det tionde temat har rubriken ”Könsblind körning”. Det diskuterar hur 
mannen bildar en omedveten norm för transportsystemet. Denna norm saknar 
problematisering inom myndigheterna.  

I det elfte och sista temat visas vad som görs för att styra mot ett jämställt 
transportsystem relaterat till styrmodeller kopplade till resursomvandlings-
processer. De kunskapshöjande åtgärderna karakteriserar värderingsstyrning, 
och utformning av instruktionsböcker är försök till handlingsstyrning. Båda 
dessa åtgärder ligger vid sidan av målstyrningsmodellen.  

Alla dessa teman som fyller det sjätte kapitlet visar hur meningen med ett 
jämställt transportsystem saknar tät koppling till myndigheternas kärn-
verksamheter.  

I kapitel 7 analyseras de redovisade fallstudieresultaten för att få fram 
förståelse av vad de betyder. Analysen visar hur målstyrningsprocesserna 
förstärkte jämställdhetsintegreringen på makronivån men att den inte har 
institutionaliserats på mikronivån. Den studerade styrningspraktiken vilar på 
en grundmurad tro på mätbarhet där SMART-kriterierna är institutionali-
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serade inom myndigheterna genom stöd från alla tre pelarna: regelverk, 
normer och kultur. Det betyder att man med teknokratiskt tänkande inte ser 
mätbarheten som någon fälla utan som en stabil grund att basera verk-
samheten på. När jämställdhetsmålet blir tätt kopplat till målstyrningens 
mätbarhetskrav skalas viktiga genusdimensioner (Connell, 2003) bort. När 
analysen sker på det fjärde steget i genusmedvetenhetens trappa (figur 1) 
framgår det att målstyrningssystemet översätter jämställdhetsmålet till 
kvantiteter som har marginell betydelse ur genusperspektiv. Det som utan 
genusmedvetenhet uppfattas som könsneutralt visar sig vara könsblint. 

I en diskussion om effektivitetens olika sidor i konceptet 4E (Bovaird, 
1988) Economy, Efficiency, Effectiveness and Equity (ekonomi, inre effekti-
vitet och yttre effektivitet samt rättvisa) framstår rättvisan som särkopplad på 
grund av att man med mätbarhetsideal saknar möjlighet att på ett relevant sätt 
översätta rättvisa till nyckeltal (Sharp, 2003).  

Sharp & Broomhill (2002) samt Bacchi & Eveline (2004) diskuterar den 
ekonomism som New Public Management är begränsad till vilken gör att 
styrningen inriktas på produktivitet och lönsamhet. Jämställdhet används som 
en marknadsföringsidé istället för att ta itu med frågor om rättvisa mellan 
kvinnor och män. New Public Management kan därför vara en av 
förklaringarna till varför kundorienteringsarbetet ledde till att genus skalades 
bort från kategoriseringen av kundgrupper. Kvinnors och mäns olika behov 
uppmärksammades endast på lokal nivå där det i organisationen fanns en 
kritisk massa som gjorde att man kunde värja sig mot det teknokratiska 
tänkandet. En subkultur höll liv i och lyfte fram det sjätte transportpolitiska 
delmålet i processen för framtagning av styrande dokument. Men även där 
räckte det endast till en löst kopplad ansats, ingen genomsyrande trans-
formering enligt den tolkning som litteraturen (Mark, 2007; Squires, 2007) 
gör av jämställdhetsintegreringstanken.  

Erlingsdóttirs & Lindbergs (2005) sätt att utveckla begreppen isopraxism 
och isonymism i förhållande till institutionell teoris isomorfism ger underlag 
för att diskutera det som i en studerad strategisk plan skrivs fram som ett 
paradigmskifte i myndigheternas styrning.  

I kapitlet diskuteras också jämställdhetsintegreringsidéns fokus på att 
genusmedvetenhet ska säkerställa rättvisa processer i kärnverksamheten. Ett 
sådant fokus på processer gör att målstyrningen blir missriktad. Med 
återkommande uppmärksamhet på målsättningar får planeringsverksamheten 
högsta prioritet framför analys av pågående processer. Praktiken visar upp 
reaktioner på de krav som återkommer årligen genom de formella reglerings-
breven. Egna initiativ som har en grund i kärnverksamheten saknas, varför 
man reagerar mer än vad man agerar vilket också betyder att transfor-
meringsmönster för jämställdhetsintegrering lyser med sin frånvaro.  
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Slutsatser 
Den här avhandlingens syfte är att med hjälp av institutionellt perspektiv och 
genusperspektiv skapa förståelse för hur målstyrningsprocesser fungerar när 
formella krav på jämställdhetsintegrering på mikronivå ställs från makronivå. 
Det har inneburit en studie både av hur styrsystemet konstrueras och hanteras 
och hur styrsystemet konstruerar och hanterar jämställdhetsmål. Först redo-
visas de slutsatser som relaterar till två av de fyra delsyftena: (1) att inom 
ämnet företagsekonomi bidra till ekonomistyrnings- och redovisningsområdet 
genom integrering av genusperspektiv i målstyrningsteorier samt (2) att med 
företagsekonomiska utgångspunkter bidra till genusvetenskapen med teorier 
om styrning av jämställdhetsmål. Slutsatserna gäller båda delsyftena och de 
kan utläsas med ekonomistyrarens respektive genusforskarens förförståelse. 
Därefter följer dels en normativ, dels en metodologisk slutsats. 

Syftet med genusintegrering är att få fram en transformering (Squires, 
2005) vilket innebär ett genomsyrande av jämställda ideal i en därmed 
omformad verksamhet. I mina fallstudier framkommer den assimilering som 
Squires (2005) varnade för. Kvinnor ges tillträde till den av män dominerade 
sektorn, men det innebär ingen förändring av verksamhetens innehåll 
eftersom de anpassar sig till rådande normer och kultur. Olika typer av 
särkoppling (Weick, 1976; Meyer & Rowan, 1977; Squires, 2005) har också 
kunnat påvisas vilket urholkar kraften i jämställdhetsförsöken (Pincus, 1998). 
Men via återkommande regleringsbrev förstärks kraven på jämställdhets-
integrering, vilket betyder att genusmedvetenheten ska öka enligt den 
regulativa institutionella pelaren (Scott, 2001). I statlig styrning har den re-
gulativa pelaren ett starkt genomslag, från makronivån in på mikronivån. 
Tack vare målformuleringar i styrande dokument finns därför jämställdhet 
och genusperspektiv närvarande på mikronivå, om än i en löst kopplad 
(Weick, 1976) form.  

Målstyrningsprocesser motverkar frågor om hur måluppfyllelse kom till 
stånd. Grader av måluppfyllelse konstateras, men det spelar ingen roll hur det 
gick till. Det går inte med målstyrningslogiken att avgöra om det är assi-
mileringsprocesser eller transformeringsprocesser som leder till målupp-
fyllelse. Assimilering ger ett lika gott integreringsresultat för jämställdhet 
som en transformering vilket Squires (2007) menar inte stämmer med 
jämställdhetsintegreringens syfte. Det är viktigt att inse hur assimilering 
bidrar till att det är målstyrningslogiken som reproduceras både av kvinnor 
och av män.  

Eftersom horisontell och vertikal könssegregering kan synliggöras med 
den teknokratiska normens räknande bör marginaliseringsprocesser däremot 
kunna uppfattas inom ramen för målstyrningslogiken. Man kan med statistik 
kartlägga var kvinnor respektive män finns representerade, dels horisontellt  
funktionsindelat, dels vertikalt hierarkiskt indelat. Men när maktperspektivet 
saknas blir även marginaliseringen dold eftersom en horisontell köns-
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segregering inte behöver upplevas som diskriminerande. I vardagliga samtal 
om jämställdhet sägs att individer gör egna val, att män själva väljer att ägna 
sig åt maskulint könskodade arbetsuppgifter liksom att kvinnor själva väljer 
kvinnoyrken. Därmed skulle segregeringen inte vara diskriminerande utan 
självvald. Men vare sig det är medvetna eller omedvetna val styr också de 
sociala strukturerna dessa val (se exempelvis Scott, 2001, s. 193−194 enligt 
citat på s. 29 ovan). Det gäller inte minst för könsstrukturer (se exempelvis 
Connell, 2003) vilket kan förklaras i en genusvetenskaplig analys. 

Utan genusanalys framgår det inte heller om en vertikalt jämn könsfördel-
ning innebär assimilation eller transformering. Om könskodningen har utjäm-
nats där lika många kvinnor som män delar på samma typ av arbete har en 
transformering skett, men om könskodningen kvarstår – trots jämn könsför-
delning – är det ett tecken på assimilering.  

Den buffert som ges till mikronivån (Johnsen, 1999) genom makronivåns 
medvetet breda formuleringar (Modell, 2003 och 2005) leder inte endast till 
handlingsutrymme för dem som är bäst lämpade att avgöra hur frågorna ska 
hanteras utan ger även fritt spelrum för motstånd. Den täta koppling som 
jämställdhetsintegrering åsyftar mellan genus och kärnverksamhet förhindras 
med olika typer av motstånd och underlåtenhet: dels tystnaden som effektivt 
håller jämställdhetsfrågan stången, dels tidsbristen som gör att allt annat 
prioriteras före jämställdhetsfrågorna. Tidsbristen medverkar till att med-
arbetarna inte sätter sig in i frågorna, vilket leder till att de saknar den kun-
skap som behövs för att kunna ta tag i frågorna på ett kompetent sätt. Det 
betyder att de lösa kopplingar som ibland visat sig vara effektiva för mål-
styrning gör att den assimilering och särkoppling som jämställdhetsintegre-
ring försöker undvika istället upprätthålls. Målstyrningsprocesser som går 
mellan makro- och mikronivå kan därför vara till förfång för att uppnå jäm-
ställdhetsmål. 

På makronivå såg det ut som om jämställdhetsmålet var väl integrerat. I 
backspegeln visar analysen att integrationen gällde målstyrningsprocesserna, 
inte kärnverksamheten. Kopplingen till målstyrningssystemet var tät och 
jämställdhetsmålet hanterades i enlighet med regelverket för målstyrnings-
modellen. Att jämställdhet ska genomsyra kärnverksamheten är jämställd-
hetsintegreringens grundläggande idé (Squires, 2007). Målet är därför att 
kärnverksamheten ska vara jämställd. Ur genusperspektiv framkommer det 
att rationaliteten i målstyrningssystemet hamnade i konflikt med rationaliteten 
i strategin för jämställdhetsintegrering – mätbarhet fungerar inte för att 
synliggöra genusrelationer – vilket betyder att ett jämställt transportsystem 
inte kunde bli kärnverksamhet på myndighetsnivå. Processer på mikronivån 
motverkade makronivåns tryck.   

När det gäller det samspel eller den kamp som pågår mellan målstyrning 
och genus inom institutioners tre pelare (Scott, 2001, figur 2) kan vi 
konstatera att det råder lugn och ro i den regulativa pelaren. Få är de som har 
jublat över det sjätte delmålet, men det är ingen som svär ve och förbannelse 
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heller. Som statstjänsteman tar man sig an det som politikerna har beslutat. 
Det gäller såväl i departementet som hos myndigheterna. Det råder en 
ömsesidig tyst överenskommelse om att detta mål kan hanteras försiktigt utan 
att det blir sanktioner, vare sig det uppnås eller ej. Det är istället i pelaren för 
normer den stora kampen står. En ingenjör verkar ha en yrkeskodex som är 
lika stark som läkarens Hippokratiska ed. Vi kan ana en tänkbar Arkimedes 
ed: Ära den som håller måtten! Men, säger genusvetaren: det är endast vissa 
aspekter i jämställdhet som är mätbara. Det sägs försiktigt, för hon har ingen 
riktigt fast plattform att stå på i myndigheten. Antingen är hon bara 
projektanställd eller så är det andra arbetsuppgifter som förväntas prioriteras. 
Och vem orkar kämpa mot en hel kultur?  

I den kulturella pelaren råder därför ingen konflikt, i alla fall inte om 
genusintegrering. Där har man fullt upp med kundorientering som ska 
undanröja den självklara produktionsorienteringen. Det blir alldeles för 
krångligt att blanda in genus också, det har inte ens den högste chefen gjort. I 
New Public Management-anda har införandet av balanserade styrkort spätt på 
mätbarhetskrav och uppmuntrat till kopiering av den privata sektorns 
kundorientering. Men eftersom det saknas täta kopplingar mellan New Public 
Management och genusintegrering ställs dessa två principer mot varandra, där 
den senare uppenbarligen hamnar i underläge.  

Asymmetri i vad som blir representerat utifrån manliga och kvinnliga 
sfärer är en aspekt som framkommer i en genusanalys av styrsystemet. 
Saknas den ena så går det inte heller att gestalta relationerna mellan sfärerna. 
Data nedbrutna på könsdikotomier ger information om kvinnor och män. Men 
för jämställdhetsintegrering behövs data nedbrutna på genusrelationer 
(Squires, 2007). Det betyder att könsdikotomierna behöver utsättas för en 
maktanalys. Hur kan man mäta könsmaktsrelationer, sätta siffror på makt 
mellan kvinnor och män? Frågan blir retorisk eftersom man inte kan räkna på 
genus för att kunna förstå vad könsmaktförhållandena betyder. I ekonomistyr-
ningssammanhang menar Almqvist (2006) att det finns väsentliga värden som 
inte går att operationalisera utan som handlar om omdöme. Genusvetenskap-
en visar att det finns många subtila fenomen som gör att det skapas under- 
och överordning i genusrelationer. Dessa är sällan märkbara för den som med 
självklarhet ingår i en ojämställd norm, men är högst påtagliga för den som 
inte är kulturellt accepterad på lika villkor (Wahl m.fl., 2001; Connell, 2003). 
Johansson & Skoog (2007) diskuterar vad som går att avbilda och vad som 
inte går, och vill komplettera styrningsprocessernas siffror med texter. När 
det gäller genus är det mycket som går att avbilda, men inte enbart i 
ekonomiska mått (Broadbent, 1995) varför texter och bilder behövs för 
styrning och redovisning av jämställdhetsintegrering.   

Den normativa ansatsen och den kulturella övertygelsen om att det 
mätbara är viktigt gör att regelverket för styrsystemet sätter mått före 
målsättning. SMART-kriterierna är ett tydligt exempel på hur styrsystemet 
reducerar genusintegrering till att endast hantera kvantiteter och dikotomier 
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av kön. Kvantiteter och dikotomier hade kunnat vara av intresse för att 
komma bort från det könsblinda steget på genusmedvetenhetens trappa (figur 
1). Men det förutsätter att det hade räckt med att börja ställa kritiska frågor 
om varför det är en könsmässigt sned representation (det andra steget i figur 
1). I en politisk kontext kanske det räcker med att räkna på jämn köns-
fördelning genom att anlägga ett kvantitativt perspektiv på kön. Det är inte 
syftet med denna studie att avgöra. För att utveckla jämställdhetsintegrering 
som teoretiskt koncept med en genusanalys tillhörande det fjärde stegets 
forskning (figur 1), där öppenhet för systemförändrande tänkande råder, är de 
kvalitativa dimensionerna omistliga. Resultaten i denna avhandling visar att 
målstyrningen framkallar ett kvantitativt perspektiv på kön istället för ett 
kvalitativt genusperspektiv på transportsystemet. Detta resultat betyder att 
målstyrningsmodellen är problematisk för jämställdhetsintegrering.  

På det fjärde steget (figur 1) tydliggörs kontexter och situationer där 
genusmedvetenhet saknas. Målstyrningssystemet stoppar också försöken att 
ta sig upp på det fjärde steget där normen kan sprängas. Målstyrning har inte 
något fäste där. Ur genusperspektiv är den könsblindhet som första stegets 
forskning representerar självklart problematisk. Att ta ett steg vidare och 
börja ifrågasätta är en förutsättning för att kunna anlägga ett genusperspektiv. 
Genusforskning visar att det tredje steget innebär ett synsätt som utgår från en 
fast struktur av manlig norm. Det blir ett ojämställt möte mellan de fasta 
strukturerna och det tillkommande kvinnliga som söker jämställt tolknings-
företräde. Resultaten i denna avhandling visar hur rådande normer tenderar 
att mobiliseras under trycket av krav på jämställdhetsintegrering. Assimile-
ring eller marginalisering tvingas fram istället för den transformering som det 
fjärde steget bäddar för. 

Resultaten visar att sprängning av ojämställda normer sker med både 
kunskap och handling (figur 15). Det räcker inte med bara kunskap samtidigt 
som det inte går att jämställdhetsintegrera utan kunskap. Könsblindhet kan 
ses som en kombination av att man varken vet vad genus betyder eller gör 
något för att integrera genusmedvetenhet. En högre grad av medvetenhet 
innebär att man i alla fall börjar ställa frågor, att man inser problemet med 
frånvaron av genus i analysen. Att därifrån gå till att bara göra special-
lösningar för kvinnor och att särskilt utpeka kvinnors behov är visserligen att 
använda mer kunskap och att åtgärda brister. Men det är först när både 
kvinnors och mäns behov och reflekterade erfarenheter med självklarhet ingår 
i varje beslutsprocess som en jämställd norm råder (figur 15). Eftersom det 
handlar om ett förhållningssätt som ska genomsyra verksamhetsprocesserna 
är en normativ slutsats att målstyrning är en olämplig modell för styrning av 
jämställdhetsintegrering. För att utveckla styrningen av denna typ av 
generella krav som ska gälla över hela statsförvaltningen behövs mycket mer 
kulturskapande åtgärder som med övertygelse påverkar normer.    

Metodologiskt har avhandlingen bidragit med att visa hur ett institutionellt 
perspektiv kan brytas upp i de tre olika pelarna – den regulativa, den norma-
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tiva och den kulturella – för att reflektera över olika tolkningar av genus. 
Maktrelationer mellan kvinnor och män får en viss spegling i regelverk, 
medan genus betyder något annat normativt och beteenden formas i kultur-
skapande praktiker genomsyrade av föreställningar om kön. Att använda de 
teoretiska koncepten för översättning och för lösa kopplingar bidrar också till 
att förstå genusintegrering på mikronivån i de processformer som Squires 
(2007) diskuterar.  

 I det första kapitlet antogs att det kunde vara givande för teori-
utvecklingen av jämställdhetsintegrering med en studie som följer styrningen 
av jämställdhetsmål från makronivå och in på mikronivå. Med denna studie 
finns nu ett bidrag som visar hur samspelet mellan makro- och mikronivåerna 
kan fungera i ekonomistyrningssammanhang för genusintegrering. Inled-
ningsvis framstod Sverige ur ett makroperspektiv som ”locus classicus”, som 
det land där man har lyckats med integrering av jämställdhet. När siktet ställs 
in på mikronivå och genusperspektivet är aktiverat ändras bilden. Skrapar vi 
på ytan framträder assimilering och marginalisering som pågående processer 
vilka gör att genuskänsliga normer och könsneutral kultur sällan uppnår 
internalisering på mikronivå. Krav på genusmedvetenhet, som ska bryta 
normer och styra transformeringsprocesser till institutionaliserad jämställd-
het, visar sig endast upprätthållas av en stark regulativ pelare. Flankerad av 
vacklande, spetiga och krokiga pelare för normer och kulturell kognition 
klarar genusintegreringens transformeringsambitioner inte mötet med 
mikronivåns institutionaliserade tekniska rationalitet som upprätthålls av tre 
stabila pelare. Jämställdheten riskerar att implodera när den är fast i mål-
styrningsprocesser. För att spränga normen behöver jämställdhetsintegrering-
en ta vägen bortom målstyrningsprocesserna.  

Fortsatt forskning 
Under avhandlingsarbetets gång har det vuxit fram flera olika idéer till 
fortsatt forskning. De olika spåren som presenteras nedan är mer eller mindre 
grundade i denna avhandling. När det gäller fallstudierna har de främst varit 
fokuserade på myndighetsnivå vilket betyder att det är förhållanden på 
mikronivån som har belysts. Makronivån har här representerats av 
internationella organisationer, Sveriges riksdag och regering samt närings-
departementet. De krav på jämställdhetsintegrering som ställts från makro-
nivån har tagits bokstavligen, så som de framställts i regleringsbreven. Mot 
denna bakgrund vore det lämpligt att göra en breddad fältstudie som riktar 
ljuset mot den politiska nivån. I denna studie framstod uppföljningen av 
målstyrningsprocesserna på den politiska nivån för jämställdhetsintegrering 
som motsägelsefull. Samtidigt som man var ihärdig med målsättningen fanns 
det stor osäkerhet både för vad som skulle följas upp och hur det skulle ske. 
Sharp & Broomhill (2002) konstaterar att på grund av finansministeriernas 
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stora inflytande över den statliga styrningen är det viktigt att de statliga 
aktörer som agerar för jämställdhet behöver ha finansministeriet som en stark 
samarbetspartner. Resonemanget utgår från att det borde vara viktigt att det 
hos finansministern finns genusmedvetenhet och aktivt agerande för 
jämställdhet. Men, författarna visar att det i samband med genusbudgetering 
ofta avtäcks vita fläckar hos finansministeriernas kunskaper om genus och 
ekonomi. I praktiken har den okunskapen visat sig vara av mindre betydelse 
jämfört med behovet av att de är goda samarbetspartners. Från ett australien-
siskt exempel visar Sharp & Broomhill (2002) hur ett väletablerat samarbete 
med finansministeriet var beroende av ett institutionellt stöd och att detta 
samarbete då var vägen till framgång. Deras konklusion är därför att både 
politisk vilja och institutionella strukturer är viktiga för främjandet av 
jämställdhetsintegrering.  

Tolkat med Sharps & Broomhills slutsatser framgår behovet av både 
institutionellt stöd och politisk vilja även i denna avhandlings fallstudier. Det 
finns mycket som talar för att den politiska ihärdigheten har varit avgörande 
för det jämställdhetsintegrerande arbetet. Utan den politiska viljan hade det 
inte skett. Men de institutionella arrangemangen verkar både främjande och 
hindrande. På makronivån befrämjas jämställdhetsintegreringen av målstyr-
ningen och regleringsbrevens struktur med målsättningar. Sett på ett 
makroplan är jämställdhetsintegreringen tät och det är inte förvånande att 
omvärlden ser på Sverige som ett föredöme. Ur ett makroperspektiv fram-
kommer inte vilken integreringsmodell som iscensatts på mikronivån. 
Analyserat med institutionella arrangemang som vilande på tre pelare ser vi 
hur en verkar stödjande medan två andra verkar hindrande vilket resulterar i 
assimilering och marginalisering. Forskningsresultaten talar för att det 
framför allt är den ihärdiga politiska viljan som gör att ett jämställt transport-
system fortfarande är med på banan och inte lämnats i diket. Integreringen 
kan fortfarande ifrågasättas när det gäller normförändringar i enlighet med 
transformeringsmodellen. Ett uppslag till fortsatt forskning vore att betrakta 
den politiska nivån som en mikronivå genom att med fallstudiemetodiken 
besöka departement och riksdagsutskott som organisatoriska enheter.  

En annan idé till fortsatt forskning gäller utvecklingen av jämställdhets-
integrering. Jämställdhetsarbete har en historik som vittnar om hinder och 
motstånd. Strategin att integrera jämställdhet i kärnverksamheter, via de 
normala styrprocesserna, in i varje ledares och medarbetares ansvar har vuxit 
fram som en motkraft till den marginalisering som jämställdhetsarbete har 
utsatts för genom tiderna. Nu har denna avhandling visat att vägen via 
normala målstyrningsprocesser inte var lättforcerad. Målstyrningens mätbar-
hetskrav hindrar jämställdhetsintegrering med transformativa föresatser. 
Kvalitativa aspekter går per definition inte att operationalisera till siffer-
baserad mätbarhet. Om det gick vore de inte kvalitativa. De går bara att över-
sätta till indikatorer i någon form av ställföreträdande mått. Men det är så 
mycket av det som är väsentligt som reduceras bort i en sådan översättning. 
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Det är därför uppmuntrande att se att Vägverket uttryckligen sade sig inse att 
de inte hade de rätta mätverktygen för att uppfatta hur pass väl de lyckats 
integrera jämställdhet i transportsystemen. I sektorsredovisningar gestaltades 
denna insikt genom att trafikljuset var släckt. Istället för att lysa rött, gult eller 
grönt var det grått för jämställdhetsmålet. De visste inte hur de annars skulle 
göra. När Banverket genomförde en myndighetsintern seminarieserie om ett 
jämställt transportsystem ute på varje region så var det fascinerande att 
uppleva hur olika berättelser om hur kvinnor och män ser på transport-
systemet vann gehör även hos erfarna projektledare. Men det visade sig att 
det gick an att vara kreativ under en dags seminarium ─ det var svårare att ha 
med sig jämställdhetsperspektivet i vardagsarbetet.  

Ämnet företagsekonomi bjuder både på tolkande forskning och praktiska 
verktyg för styrning av organisationer. Ett forskningsprojekt skulle kunna 
bygga vidare på resultaten i denna avhandling och översätta dem till instruk-
tioner för handling. En teoretisk utgångspunkt skulle då lämpligen vara den 
forskning som Bjurklo & Kardemark (2003) utvecklar när det gäller hur 
redovisningen kan baseras på berättelser som används för meningsskapande 
inom organisationen. Med genusperspektiv på sådana berättelser skulle 
underlag för bedömningar av jämställdhetsresultat kunna tydliggöras. Berät-
telsernas inslag i styrning och redovisning kan bidra till att undanröja de 
problem som målstyrning och styrkortens reduktionistiska hållning ger upp-
hov till. Om de åtgärder som görs i jämställdhetsintegrerande syfte inte endast 
räknades i ett styrkortperspektiv utan fick stort utrymme i organisationens 
meningsskapande berättelser så skulle sådana berättelser kunna vara underlag 
för att granska jämställdhetens kvaliteter. En sådan kvalitetsgranskning be-
hövs för att avgöra om åtgärderna var genusmedvetna eller förment köns-
neutrala och könsblinda. Men det kräver att blicken lyfts från styrkortets 
instrumentpanel och att genusrelevanta intryck hämtas från situationen. Med 
genusperspektiv skulle maktrelationer mellan kvinnor/ femininiteter och män/ 
maskuliniteter tydliggöras och genusintegreringskompetens utvecklas. De 
prioriteringar som görs av kundernas behov kan därmed diskuteras ur jäm-
ställdhetsperspektiv.  

Ytterligare en idé för fortsatt forskning hämtas direkt från andra empiriskt 
grundade studier som använder ett översättningsperspektiv för att diskutera 
institutionell förändring som process. Både Hansson (2002) och Hasselbladh 
m.fl. (2008) har valt ett upplägg i analysen som bygger på att först proble-
matisera, dvs. utröna vad som är problemet, och sedan se till vad det är för 
program som använts i förändrande syfte för att till sist granska vad det 
innebär för styrpraktikerna. Hade en sådan ansats använts i denna studie av 
det som sker inom myndigheterna, dvs. på mikronivå, skulle resultaten vara 
att problem saknades, att programmet blir utbildning för att medvetandegöra 
vad problemet kan vara, men att detta inte leder till någon förändrad styrning. 
Om ansatsen istället hade varit Carol Lee Bacchis (2008/1999) ”What’s the 
problem?” där genusperspektivet är grundläggande så hade det visat sig att 
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verksamheten i stor utsträckning fortgick i könsblindhet eftersom det var 
makronivån som skickade signaler till mikronivån om att det fanns ett 
problem. På mikronivån görs ansatser till genusintegrering av dem som har 
förståelsen för problematiken, men de hör inte till dessa tekniskt rationella 
organisationers kärnverksamhet och har svårt att få ledningens stöd. Det blir 
därför inga transformeringsprocesser som sätts igång. Jämställdhetsfrågan 
översätts i assimilationsprocesser till synliga men ofullständiga kvantiteter.  

I avhandlingens fallstudier finns en överensstämmelse mellan dominerande 
normer hos kärnverksamhetens ingenjörer och styrsystemets ekonomer vilka 
gemensamt skapar och förstärker mätbarhetskulturen. Det formella 
styrsystemet stämmer överens med det informella. På så sätt skiljer sig dessa 
fallstudier från de förhållanden som rådde i den studie som Lukka (2007) 
diskuterar där den formella styrningen anammade de normer som rådde i den 
informella styrningen och därigenom utvecklade en förändrad formell 
styrning. I denna avhandlings fallstudier uppstår inga konfrontationer mellan 
kärnverksamheten och styrningen eftersom de ingår i samma norm som 
dessutom stöds av organisationskulturen. De sprickor som finns i organisa-
tionerna löper mellan den teknokratiska normen och de underordnade normer 
som marginaliserade professioner står för, nämligen de samhällsvetare och 
beteendevetare som försöker upprätthålla sina normer för kvalitativa dimen-
sioner.  

Mot denna bakgrund skulle det vara intressant att återkomma till 
myndigheterna och studera hur jämställdhetsintegreringen och ekonomi-
styrningspraktikerna har utvecklats. År 2017 kan vara en lämplig tidpunkt då 
alla transportpolitiska delmål, enligt Vägverkets strategiska plan, ska vara 
genomsyrade av jämställdhet. En fråga blir då hur jämställdhetsintegrering i 
övriga transportpolitiska delmål fungerar för könsmaktsanalys av transport-
systemet och vad det har betytt för styrpraktikerna.   

Man kan spekulera i om målformuleringen som vi studerat i detta fall, 
”jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män”, gör att 
maktfördelning ses som ett nollsummespel. Om det bara finns en viss mängd 
makt som ska fördelas så betyder det att män måste överlåta makt till kvinnor. 
Jag anser att det är en tolkning som hör till det tredje steget där män utgör 
norm och kvinnor tillägg. På det fjärde steget, i en genusintegrerad norm-
bildning kan tolkningen göras på flera sätt. Ett är att se jämställd makt-
fördelning som innebärande maktförskjutningar mellan mäns och kvinnors 
sfärer. Maktbasen utökas då genom att de frågor som anses hörande till en 
kvinnlig sfär inkluderas till vad som utgör väsentligheter. Kvinnors och mäns 
behov och erfarenheter blir självklart lika viktiga. Att utveckla denna 
diskussion om målformuleringens betydelse med hjälp av olika maktteorier är 
ytterligare något som forskning kan bidra till.  

Ett avslutande spår för fortsatt forskning gäller rationaliteter. Den 
amerikanska filosofen Martha Nussbaum svarar med ”ett rungande ja” på 
frågan om man kan tala om rationalitet när det gäller känslor (Dagens 
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nyheter, 2008-07-12, Kultur, s. 4). Att gå in på den forskning som finns om 
rationaliteter och att göra det med genusperspektiv är ett projekt som kan 
bidra till att ytterligare belysa de problem som statlig styrning av jämställd-
hetsmål utsätts för.  
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17 

 
Transportforum 2006. (Eva Wittbom föredragande vid session 38 under rubriken 

Spårade vägval för styrning mot jämställt transportsystem.) Konsert & Kongress, 
Linköping, 2006-01-12 

 
Vem bestämmer? Ett seminarium om makten över transportpolitiken. Nätverket 

kvinnor i transportpolitiken, Scandic Continental, Stockholm, 2006-10-04 
 
Transportforum 2007. (Eva Wittbom föredragande vid session 39 under rubriken 

Konsten att styra mot ett jämställt transportsystem – fallstudier av Banverket och 
Vägverket.) Konsert & Kongress, Linköping, 2007-01-11 

 
Seminarium om samhällsekonomiska kalkyler, Nätverket kvinnor i transportpolitiken 

hos VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping, 2007-03-05 
 
SIKAs arbete med de reviderade transportpolitiska målen. Representanter från SIKA 

informerar. Nätverket kvinnor i transportpolitiken. Lunchmöte hos Banverket, 
Landsvägen 50 A, Sundbyberg, 2008-03-31 

 
Transportforum 2009. (Eva Wittbom föredragande vid session 48 under rubriken 

Förslaget om det nya delmålet om jämställdhet - vilka blir konsekvenserna? 
Kommentar ur ett forskarperspektiv.) Konsert & Kongress, Linköping, 2009-01-
09 

Intervjuer 

Intervjuer Banverket     
BVp1 2003 10 07  BV10 2005 04 11 
BVp2 2003 10 07  BV11a 2005 04 11 
BVp3a 2003 10 07  BV7b 2005 04 22 
BVp4 2003 10 07  BV12a 2005 04 22 
BVp5 2003 11 24  BV13 2005 05 16 
BV1  2004 04 13  BV14 2005 06 10 
BV2a  2004 07 01  BV15 2005 11 21 
BV3, 4 2004 08 05  BV16 2006 05 04 
BV5  2005 02 01  BV17 2006 05 04 
BV6, 7a  2005 03 03  BV12b 2006 05 12 
BV8, 9 2005 03 23  BV18 2006 06 13 
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BV19 2006 07 13   BVp3/20 2006 09 28 
BV11b 2006 07 13  BV2b 2006 10 06 

Intervjuer Vägverket     
VVp1 2003 10 07   VVx2 2005 03 03 
VVp2 2003 10 08   VV9 2005 04 12  
VVp3 2003 10 08  VV10a 2005 04 12  
VVp4 2003 10 08  VV11 2005 04 12  
VVp5 2003 10 13  VV12a,13a 2005 04 12  
VVp6 2003 10 16  VV14 2005 04 14  
VVp7 2003 10 21  VV5b,15 2005 10 26 
VVp8-12 2003 10 21  VVp23/16 2005 11 21  
VVp13 2003 10 21  VV17 2005 11 21  
VVp14 2003 10 22  VV2c 2006 04 20  
VVp15-22 2003 10 23  VV18 2006 04 20  
VVp23a 2003 10 23  VV19 2006 04 20  
VV1  2004 04 13  VVp14/20 2006 04 21  
VVx1 2004 07 01   VV10b 2006 05 09  
VV2a,3  2004 07 05  VV12b 2006 05 09  
VV4  2004 08 16  VV13b 2006 05 09  
VV5a 2004 11 23  VV21 2006 05 09  
VV6,7 2005 02 01   VV22 2006 05 09  
VV2b,8 2005 02 08  VV23 2006 05 09  
VV24 2006 05 19   VV25,8b,26  2006 06 27 

Intervjuer Näringsdepartementet  
ND1, 2a 2005 02 02 
ND3, 4 2005 06 13 
ND2b, 5 2005 06 14 

Intervju Länsstyrelsen i Stockholm 
LS1 (BV4) 2006 05 16 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 

• Banverket och Vägverket 
• Din historik och roll inom BV/VV? 
• Vad betyder ett jämställt transportsystem för dig? 
• Hur ser man på målet om ett jämställt transportsystem inom 

BV/VV? 
• När har man uppnått ett jämställt transportsystem? 
• Hur kan man uppnå ett jämställt transportsystem? 
• Vad görs inom BV/VV för att uppnå ett jämställt 

transportsystem? 
• Vilka faktorer verkar för jämställdhet? 
• Vilka faktorer verkar mot jämställdhet? 
• Vilken medvetandegrad finns inom myndigheten? 
• Var diskuteras frågorna om jämställdhet och ett jämställt 

transportsystem? 
• Hur diskuteras frågorna om jämställdhet och ett jämställt 

transportsystem? 
• Hur följs de upp? 
• Vilka budgetsatsningar görs?  
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Bilaga 2 Utdrag ur Riksdagens protokoll  
 
Utdrag ur Riksdagens protokoll 2005/06:131, tisdagen den 30 maj 2006 från 
riksdagsdebatten inför beslut om propositionen Moderna transporter 
(2005/06:160). Här redovisas de delar av olika talares anföranden som 
behandlar jämställdhetsfrågan:  

Jämställdheten är ett annat kapitel som är oerhört viktigt. Det är viktigt för 
mig och för hela alliansen. Jämställdheten utgår från alla människors lika 
värde och varje människas rätt till respekt för sin person, sina val och sina 
känslor. Ingen ska särbehandlas på grund av kön eller av andra skäl. All form 
av diskriminering, förtryck och generalisering måste motverkas. Människor 
har rätt att betraktas som individer och inte som delar av en viss grupp som 
godtyckligt tillskrivs vissa egenskaper, behov eller förutsättningar.   

Därför är det stötande att regeringens jämställdhetsanalys är så grund som 
den kommer till uttryck i propositionen. Exempelvis konstaterar man att 
kvinnor och män skiljer sig åt vad gäller resmönster. Man konstaterar också 
att vägmärken inom transportsystemet i vissa fall återspeglar stereotypa 
könsroller. Är verkligen skyltningen på våra vägar det största jämställdhets-
problemet i dag? Grundanslaget är att kvinnor inte klarar av att stå på egna 
fötter utan behöver staten till hjälp om det så gäller tillgången till bussar eller 
hur skyltar ska utformas. Jag tycker att det är trams.   

Vår utgångspunkt är att potthål i vägarna drabbar kvinnor såväl som män. 
Om kollektivtrafiken inte passar in i resmönstret är det till lika stort förtret för 
kvinnor som för män. Många av de problem som präglar trafikmiljön är så att 
säga könsneutrala och åtgärdas lämpligen genom konkreta åtgärder såsom 
ökade anslag till vägarna i stället för en mängd utsvävningar om kvinnors 
särart visavi män.   

Det finns problem med jämställdheten i Sverige, och det är problem som 
förtjänar att tas på allvar. Den kanske allra viktigaste formen av oberoende är 
att kunna leva på sin lön. Jämställdhetspolitiken handlar till stor del om att ge 
kvinnor lika möjligheter som män att skaffa sig ekonomisk makt. De svenska 
kvinnorna kommer aldrig att bli verkligt jämställda utan ekonomiskt obero-
ende, vare sig det är från en man eller från staten. Genom sänkta skatter och 
mer pengar till offentliga verksamheter inom vård och omsorg, som vi 
föreslår, kan kvinnor få större ekonomiskt oberoende och därmed bli mer 
jämställda.   

Större ekonomiskt oberoende kan för kvinnor på det transportpolitiska 
området leda till att de i större utsträckning än i dag kan bestämma sina 
resvanor själva utan att få villkoren dikterade av vare sig män eller politiker.  
(Anförande 2 moderaterna, kvinna) 

Vi är nöjda med jämställdhetsanslaget i propositionen och i betänkandet, 
och det kommer [kvinnlig partikollega] att prata mer om. Det handlar inte 
bara om trafikmärken, som någon anför här, utan hela transportpolitiken ska 
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genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv som ska få genomslag över hela 
linjen, inte bara vad gäller trafikmärken. Även i ledningsfunktioner, till 
exempel de som fattar beslut om de här frågorna, kan man se en tydlig manlig 
dominans som vi tror har en påtaglig påverkan på den politik som sedan förs. 
(Anförande  7, vänsterpartiet, man) 

Men fortfarande är det en lång väg att vandra. Vi har ett antal områden där 
vi behöver mer kunskap. Transportsystemets fysiska infrastruktur, logistik, 
kollektivtrafik, jämställdhet, trafiksäkerhet, transporter och miljö, regel-
system och styrmedel är områden där vi behöver ha mer kunskap.  
(Anförande 8, miljöpartiet, man)  

Detta är ett viktigt steg på vägen mot uppfyllandet av de transportpolitiska 
målen om miljö, tillgänglighet, trafiksäkerhet, regional utveckling och 
jämställdhet. (Anförande 27, folkpartiet, man) 

Det andra som jag tänker ta upp är frågan om jämställdhet i transport-
sektorn. Vi har ju ett sjätte delmål och nu gäller det att leva upp till det. Målet 
är fortfarande relevant. Det har inte uppfyllts. Arbetet behöver intensifieras. 
Att säga att det är trams är ett hån mot de kvinnor och män som vill ha 
jämställdhet även inom denna sektor.   

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där normer formas, 
beslut fattas och där man fördelar resurser måste jämställdhetsperspektivet 
finnas med överallt där detta sker. Därför blir det viktigt att minska mäns 
överrepresentation på olika beslutsnivåer och i olika myndigheter och 
organisationer, där den nästan är total för tillfället. Etappmålet att inget kön i 
Trafikverkets ledningsgrupper ska ha en representation som understiger 40 
procent senast år 2010 är ett steg på vägen. 

Med tanke på att det under lång tid funnits få kvinnor inom transport-
sektorn kan det antas att strukturen har byggts upp främst från mäns intressen 
och behov. Därför krävs det en systematisk genomgång av regler och 
förhållningssätt för att säkerställa att värderingar och behov hos olika grupper 
av män och kvinnor får samma vikt. Det kan gälla allt från samhällsekono-
miska kalkylmodeller, avdrags- och subventionssystem ända till synen på 
höga hastigheter eller trafiksäkerhet, där det finns skilda värderingar. 

Transportsystemet avspeglar den uppdelning mellan könen som finns i 
samhället i stort. Det kan ta tid att förändra. För detta krävs medvetenhet hos 
alla aktörer och en strategi för att komma till rätta med jämställdheten.   

Avsnittet i propositionen om ett jämställt transportsystem ger tydliga 
signaler. Jag tycker att den motion jag skrev i höstas har fått stort genomslag. 
Det är jag naturligtvis mycket glad över och hoppas att det leder till att 
skillnader utjämnas.  (Anförande 28, vänsterpartiet, kvinna) 

Det var inga reservationer på något av målen, vare sig när det gällde 
transportkvalitet, tillgänglighet, positiv regional utveckling, trafiksäkerhet, 
god miljö eller jämställdhet. Alla riksdagens partier står bakom dessa.   

Men frågan är vad det är för åtgärder och förslag som behövs för att man 
ska nå målen. Då kan jag notera att alliansen är emot i princip alla substan-
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tiella förslag som leder till att man kan nå målen. Då undrar jag: Vad är alter-
nativen till detta? [---] 

[Moderat kvinna, anförande 2] pratade om utbyggnad av vägar. Jag vet 
inte om det var för att nå jämställdhetsmålet eller för att nå trafiksäkerhets-
målet.  [---] 

När det gäller att nå jämställdhetsmålet med att bygga ut vägarna undrar 
jag vad det finns för vetenskapligt stöd för detta. Jag har snarare sett att ett 
ökat stöd till kollektivtrafik och ett ökat inslag av trafiksäkerhet bättre upp-
fyller de normer, värderingar och resmönster som kvinnor har i större ut-
sträckning än män.   (Anförande 29, vänsterpartiet, kvinna) 

Vi ska tala om moderniteter här. Och på samma sätt har unga och moderna 
familjer möjlighet att kombinera familj och förvärvsarbete, många gånger 
kanske av ett kvalificerat slag som kräver fram- och tillbakatransporter under 
en dag. Utan flyget i Sverige hade detta aldrig fungerat. Flyget har alltså en 
kolossalt viktig roll också utifrån ett jämställdhetsperspektiv som kan vara 
viktigt för dem som tror att cykeln är det enda jämställda transportslaget.    

Min fru och jag cyklar ofta ute, och det är väldigt trevligt. Hon cyklar i 
allmänhet lite för långsamt, tycker jag. Men det är väldigt jämställt. Även 
mina döttrar och jag cyklar. Så vi har ett levande exempel på hur cykling kan 
vara jämställt. Men vid mer långväga transporter finns ofta behov av andra 
transportslag.   

Detta sagt med lite skämt men också med ett uns av allvar.   (Anförande 
36, moderat man) 

Herr talman! Jag tänkte inledningsvis att de nivåer som [Moderat man, 
anförande 36] var på kanske var något under den debattnivå jag normalt 
brukar befinna mig på för att diskutera flyget och jämställdheten. Men när du 
berättade att vissa kommuner avstår från äldreomsorg och barnomsorg och 
minskar dessa konton för att kunna behålla sin kommunala flygplats kunde 
jag inte sitta kvar längre i min bänk. Försök leda i bevis att jämställdheten 
ökar om man drar ned på anslagen för äldreomsorgen och barnomsorgen för 
att behålla en kommunal flygplats! Hur ser orsakssambanden ut? Är det så att 
kvinnorna, särskilt från Växjö, helt dominerar i flygplanet? De få gånger som 
jag är tvungen att åka flyg har jag inte vid något tillfälle sett att vi är i majo-
ritet, utan vi är i minoritet. Jag beklagade djupt den gången regeringen beord-
rade flygtrafikplikt till ett antal kommuner och Rikstrafiken sedan handlade 
upp detta flyg så att man hade mindre pengar över till kollektivtrafik där 
kvinnor bevisligen dominerar. Har [Moderat man, anförande 36] helt andra 
uppgifter om vilka resenärer som befolkar kollektivtrafiken respektive flyget 
än vad jag har tillgång till?  (Anförande 37, vänsterpartiet, kvinna) 

Slut bilaga 2, utdrag ur Riksdagens protokoll 2005/06:131, tisdagen den 30 
maj 2006. 
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Bilaga 3 Utdrag ur Vägverkets fördjupningsdokument 
om jämställdhet 
 

Följande åtgärder ska bidra till ökad jämställdhet inom område kunskap och 
forskning. 
• Senast år 2010 har 25 procent av medarbetarna genomfört en utbildning som 
gett dem kompetens att tillämpa metoder för jämställdhetsintegrering. 
• Senast år 2009 ska samtliga chefer ha gått utbildning i jämställdhet. 
• Senast år 2010 ska samtliga utbildningar och kurser som upphandlas och 
genomförs av Vägverkets personal ha ett jämställdhetsperspektiv där så är 
relevant. 
• Senast år 2009 har samtliga medarbetare genomfört datorledd grundutbild-
ning i jämställdhet. 
• Senast år 2010 ska fördelningen mellan kvinnor och män som handlägger 
FUD55 vara jämn (inget kön har lägre representation än 40 procent). 
• Senast år 2009 ska samtliga inriktningsdokument för FUD beakta 
forskningsbehov för jämställdhet. 
• Senast år 2010 ska krav ställas på att samtliga forskningsansökningar 
redovisar om och hur jämställdhet berörs.(Vägverket 2007:60, s 12) 
 
Följande åtgärder ska bidra till ökad jämställdhet inom område planering och 
genomförande. 
• Senast år 2010 ska fördelningen mellan kvinnor och män som deltar i 
besluts- och arbetsgrupper internt och externt vara jämn (inget kön ska ha en 
representation som understiger 40 procent). 
• Vägverket ska fortlöpande i samarbetsprojekt med myndigheter och 
organisationer främja en fysisk utformning som leder till ökad trygghet. 
• Handboken Vägars och gators utformning (VGU) ska fortlöpande 
uppdateras med senaste kunskap om utformning av trygga miljöer. 
• Handböcker inom ämnesområdet planering ska fortlöpande uppdateras ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 
• Senast år 2010 ska samtliga fördjupningsdokument samt styrande dokument 
i Vårt sätt att arbeta ha ett jämställdhetsperspektiv. 
• Vägverket ska fortlöpande utveckla, förbättra och utvärdera formen för 
samrådsmöten (investeringsobjekt) samt övriga samverkans- och dialogtyper. 
(Vägverket 2007:60, s. 13) 
 
 
 

                                                      
55 FUD står för Forskning, Utveckling och Demonstration 
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Följande åtgärder ska bidra till ökad jämställdhet inom område säker trafik 
och klok användning av transportsystemet. 
• Senast år 2009 ska Vägverket ur ett trafiksäkerhetsperspektiv utreda, 
beskriva och analysera skillnader som finns mellan kvinnors och mäns 
beteende. 
• Senast år 2010 ska Vägverket utarbeta en strategi för trafiksäkerhetsåtgärder 
med särskild inriktning på kön. 
• Senast år 2010 ska analys genomföras för att utröna om förarutbildningen 
kräver riktade åtgärder baserat på kön. 
• Senast år 2009 ska Vägverket ta fram en metodik för analys av kvinnors och 
mäns verkliga pendlingsmönster. 
• Senast år 2010 ska Vägverket genomföra en analys av kvinnors och mäns 
verkliga pendlingsmönster. (Vägverket 2007:60, s 14) 
 
Följande åtgärder ska bidra till ökad jämställdhet inom område styrning, mått 
och effektsamband. 
• Senast år 2009 är all individbaserad statistik på Vägverkets interna och 
externa webbplats redovisad och analyserad på kön. 
• All individbaserad statistik i Vägverkets publikationer och strategiska 
dokument (styrdokument, policydokument med flera) ska vara redovisade 
och analyserade på kön. 
• Senast år 2009 ska befintliga individbaserade mått i mål- och måttdatabasen 
(eller de mått som används i Vägverkets verksamhet för mål- och 
resultatstyrning) vara uppdelade och analyserade på kön. 
Senast år 2009 ska alla kundundersökningar (beställningar om kundfakta) 
redovisas och analyseras på kön. 
• Senast år 2010 ska ett jämställdhetsperspektiv införas i, eller komplettera, 
de samhällsekonomiska analyserna i bland annat EVA och Samkalk/Sampers. 
• Vid uppdatering eller utveckling av nya effektsamband ska eventuella 
skillnader i effekterna för kvinnor och män beaktas. (Vägverket 2007:60, s. 
15─16) 
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Bilaga 4 Utdrag ur Vägverkets fördjupningsdokument 
om jämställdhet  

5. Effekter 

Jämställdhetsintegrering är en strategi och ett sätt att arbeta för att nå uppsatta 
jämställdhetsmål som ska ingå i Vägverkets systematiserade arbete med 
kundorienteringen. Därigenom säkras att arbetet utgår från behoven hos 
medborgarna, kvinnor och män, samt uppdragsgivarens krav. Samhälls-
ekonomiska konsekvenser blir att Vägverket får en mer jämställd fördelning 
av de offentliga resurserna och nyttan för medborgarna. En konkret kostnad 
är svår att ange eftersom integrering ska ingå i det dagliga arbetet och beaktas 
inom respektive arbetsområde. 

5.1 Kunskap och forskning 

De åtgärder som ligger inom ramen för forskning beräknas inte medföra 
ökade kostnader. Att beakta kvinnors och mäns perspektiv samt att ha en 
jämn könsfördelning inom FUD-verksamheten leder till högre kostnads-
effektivitet. Jämställdhetsperspektivet i inriktningsdokument samt krav på att 
samtliga forskningsansökningar redovisar om och hur jämställdhet berörs ska 
beaktas i samband med att dessa dokument revideras. 

Utbildningsinsatserna kommer att medföra kostnader som går att beräkna 
för varje verksamhetsområde när de utser kompetensområden för utbildning. 
Kurser och utbildningar som Vägverket upphandlar ska kvalitetssäkras ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Exempelvis ska jämställdhet ingå som ett kunskaps-
område för ”nya ledare”. Den datorbaserade utbildningen för alla medarbetare 
(exklusive affärsenheter) beräknas kosta omkring 2 miljoner kronor att 
genomföra. 

5.2 Planering och genomförande 

Kostnaderna för planering och genomförande ligger inom ramen för ordinarie 
utvecklingsarbete. En systematisk översyn av verksamheten säkrar jämställd-
hetsarbetet och måluppfyllelse på ett kostnadseffektivt sätt. 

5.3 Säker trafik och klok användning av transportsystemet 

Den stora delen av kostnaderna ligger inom ordinarie utvecklingsarbete. 
Kostnader för utredningar och analyser om kvinnor och män ur ett trafik-
säkerhetsperspektiv kan hållas låga eftersom individbaserad statistik och 
kunskap redan finns. Metodutveckling och analys av kvinnors och mäns 
pendlingsmönster beräknas uppgå till omkring 5 miljoner kronor. 
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5.4 Styrning, mått och effektsamband 

Mycket av den statistik som Vägverket använder kommer från databaser där 
uppgifterna finns fördelade på kvinnor och män. Att kvinnor och män inte 
redovisas och statistiken analyseras på kön handlar ofta om hur medvetna56 
ansvariga inom olika verksamhetsområden är om vikten av detta. Detta gäller 
statistik som redovisas på Vägverkets interna och externa webbplats samt i 
strategiska dokument, styrdokument, policydokument och andra viktiga 
dokument. Kostnader för kundundersökningar kan beaktas inom ordinarie 
utvecklingsarbete. 

För närvarande är det inte möjligt att fördela resultat på kvinnor och män i 
Sampers. En uppdelning på kvinnor och män i kommande versioner av 
Sampers kan ske i samband med en uppdatering av Sampers med de nya 
indata som finns tillgängliga från Resvaneundersökning (RES0506) 2006. 
Vid analyser av större vägobjekt kan den jämställdhetsanpassade versionen 
av Sampers användas (i dagsläget enbart tillgänglig i en förenklad form för 
Stockholm-Mälardalen). I normalfallet görs kalkyler med hjälp av EVA-
verktyget57, ibland i kombination med eller ersatt av Sampers/Samkalk58. De 
samhällsekonomiska kalkylerna kompletteras med en samlad effektbedöm-
ning. I denna kan man när empiriskt material har tagits fram sammanfatta 
resultat uppdelade på kvinnor och män med utgångspunkt i schablonvärden 
och dagens beteenden. Kostnaderna för att utveckla Sampers/Samkalk så att 
analyser kan genomföras fördelat på kvinnor och män beräknas till ca            
1 miljon kr. Detta bör beaktas inför arbetet med den nya planen för 
vägtransportområdet 2010-2019. Kalkyler och andra analyser för denna plan 
kommer i huvudsak att genomföras under år 2008. (Vägverket 2007:60, s. 
16−17) 

                                                      
56 Eftersom det är en brist som anges kan man fråga sig varför det inte istället står ”hur 
omedvetna”. 
57 EVA – Effekter vid VägAnalyser – är ett kalkylverktyg för samhällsekonomisk 
effektberäkning som har utvecklats och förvaltas av Vägverket. Syftet medEVA är att vara ett 
analyshjälpmedel inom planeringsverksamheten (Transek, 2006b). 
 
58 Samkalk används tillsammans med trafikprognossystemet Sampers. Sampers beräknar 
trafikutveckling och trafikvolymer, 
medan effekterna och de samhällsekonomiska kalkylerna görs i Samkalk (Transek, 2006b). 
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Bilaga 5 Bilaga för verksamhetsuppföljning 2005 
 
REGION: 
HANDLÄGGARE:  
DATUM: 
 
 
Uppföljning av den verksamhet inom Banverket som rör det sjätte delmålet om ett 
jämställt transportsystem och vilka åtgärder som genomförs för att utveckla och 
integrera målet i verksamheten 
 
 
1. Ett jämställt transportsystem 

År 2001 utökades Sveriges transportpolitik med ett sjätte delmål om ett jämställt transportsystem.    
"Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet utformas så att det svarar mot både 
kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka 
transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma 
vikt".   

2 Hur förbättrar vi jämställdheten i järnvägstransportsystemet? 

I regleringsbrevet för 2005 inbegriper målet om ett jämställt transportsystem två aspekter. Dels skall 
transportsystemet utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov och dels skall 
samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras 
värderingar skall tillmätas samma vikt. Målet är även en jämn fördelning av makt och inflytande mellan 
kvinnor och män inom järnvägstransportområdet.  
 
Banverket har som strategiska mål att andelen resenärer, uppdelat i kvinnor och män, som anser att 
järnvägstransportsystemet svarar mot deras behov ska öka samt att jämställdhetsperspektivet ska vara en 
integrerad del i Banverkets planeringsprocess för byggande av järnväg.  
 
I återrapporteringen skall banregionerna redovisa andelen män respektive kvinnor som har deltagit på:  
1. Samråd med projekt -/referens-/arbetsgrupper etc. med extern representation där Banverket har tillsatt 
gruppen 
2. Samrådsmöten med allmänheten 
3. Annan typ av samråd (Exempelvis förankringsmöten med politiker och tjänstemän)   
 
Återrapporteringen skall även redovisa de aktiviteter och åtgärder som vidtagits för att få integrera 
jämställdheten i planeringsprocessen.  
 
Banverket skall analysera mäns och kvinnors nyttjande av järnvägstransportsystemet samt deras 
möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning. Ifall några av banregionerna genomför 
pilotprojekt/aktiviteter i detta syfte skall även dessa redovisas.  
 

 



 

3. Vilka åtgärder har genomförts av Banverket i syfte 
jämställdheten i järnvägstransportsystemet? 
 
 
Kritiska områden               Beskriv vad som   Ackumulerade      Övriga   

                    åtgärdats   kostnader 2005   kommentarer 
 
Andelen män 
respektive kvinnor som  
deltagit vid 
samrådsmöten med 
allmänheten samt i  
arbets-, projekt- och  
referensgrupper i den 
fysiska  
planeringsprocessen 
vid byggande av  
järnväg, se VU 6km 
 
Åtgärder/aktiviteter för 
Att integrera  
Jämställdhet i  
Planeringsprocessen. 
 
Övriga  
Åtgärder/aktiviteter. 
 
 
 
 
 
Svaren skall lämnas in som textkommentar på en bilaga med beteckningen VU 6j 
Region, handläggare och handläggarens telefonnummer skall framgå av bilagan. 
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Bilaga 6 Bilaga för verksamhetsuppföljning 2005 
 
Mätningar av kvinnor respektive män i olika fora 
 
Verksamhetsuppföljningen för 2004 ska innefatta mätning av kvinnor/män 
under samtliga nedanstående tillfällen med extern representation där 
Banverket har huvudansvar: 
1. Samråd med projekt-/referens-/arbetsgrupper etc. med extern representa-
tion där Banverket har tillsatt gruppen 
2. Samrådsmöten med allmänheten 
3. Annan typ av samråd (Exempelvis förankringsmöten med politiker och 
tjänstemän)  
En gemensam blankett har tagits fram som ska användas av både Banverkets 
och Vägverkets regioner under 2004. Blanketten fylls i av ansvarig hand-
läggare vid varje samrådsmöte, arbets-/projekt-/referensgrupper och lämnas 
in vid respektive tertialuppföljning. Kartläggningen skall ske under hela pla-
neringsprocessen; idéstudien, förstudien, järnvägsutredningen och järnvägs-
planen. Från det att Banverket funnit ett behov till att bygga järnvägen fram 
till det att järnvägsplanen skickas inför fastställelse till HK.  
  
Uppföljningen är även en del i det utökade samarbetet mellan Banverket och 
Vägverket.  
 
 
Den mall som ska användas återfinns på nästa sida. 
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             Banverket Banregion:……………………………………………….. 
 
 Projekt: …………………………………………………………………. 
 
 Handläggare, namn:……………………………........................... 
 

 telnummer:…………......................................... 
 
 Ort och datum:………………………………………………............. 
 
 Klockslag:…………………………………………………………...….. 
    

 Arbets-/Projekt-/Referensgrupp med extern representation där Banverket 
har tillsatt gruppen 

 
 Samrådsmöte med allmänheten  

 
 

 Annan typ av samråd   ……………………………………………… 
 
               

 Totalt antal närvarande: ………. 

 

 Antal kvinnor som företräder Banverket (inkl ev konsulter) :………. 

 

 Antal män som företräder Banverket (inkl ev konsulter): ………. 

 

 Antal externt representerade kvinnor: ………. 

 

 Antal externt representerade män: ………. 
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Bilaga 7 Utdrag ur Banverkets årsredovisning 2007  

Målet är att övriga transportpolitiska etappmål ska följas upp ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  
 
MÅLET UPPNÅTT/BEDÖMS UPPNÅS 
 
Återrapportering: Redovisning av hur arbetet med att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv 
i Banverkets verksamhet har bedrivits. Redovisning av uppföljning av övriga 
transportpolitiska etappmål ur ett jämställdhetsperspektiv. Individbaserad 
statistik ska presenteras och analyseras utifrån kön, om det inte finns särskilda 
skäl mot detta. 
 
Måluppfyllelse 
Målet för ett jämställt transportsystem och återrapporteringskraven i de 
övriga transportpolitiska delmålen ger ingen vägledning för att bedöma 
jämställdhetsmålet. Måluppfyllelsen utgår därför från de åtgärder Banverket 
utfört under året för att integrera jämställdhetsperspektivet i verksamheten. 
Målet bedöms vara uppfyllt. 
 
Resultat, analys och åtgärder 
Banverket har som strategiskt mål att jämställdhetsperspektivet ska vara en 
integrerad del av Banverkets planeringsprocess för byggande av järnväg, och 
att andelen resenärer, uppdelat i kvinnor och män, som anser att 
järnvägstransportsystemet svarar mot deras behov ska öka. En förutsättning 
för att järnvägstransportsystemet ska bli mer jämställt och användbart för alla 
är att fördelningen av makt och inflytande blir jämnare mellan könen. Ett sätt 
att mäta jämställdhet i planeringsprocessen för byggande av järnväg är att 
redovisa andelen män respektive kvinnor som deltar i olika samråd. Sådana 
mätningar görs löpande vid samrådsmöten med allmänheten och i arbets-, 
projekt och referensgrupper. Under 2007 har mätningar skett bland annat för 
projekten Roslagspilen, Mälarbanan och Ostlänken (samrådsmöten med 
allmänheten), Bana väg i väst/Velanda – Prässebo (referensgruppsmöte) och 
Västlänken (styrgruppsmöte). Vid samrådet för Roslagspilen genomfördes 
även kompletterande uppsökande verksamhet ibland annat Åkersberga, 
Mörby och Täby. Samrådsmöten är ofta välbesökta men det kan finnas 
personer som inte gärna vill framträda inför en stor samling. Därför arbetar 
Banverket även med utställningar i samband med samråden, för att ge 
intresserade personer möjlighet att tala direkt med Banverkets företrädare. 

Banverkets arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela 
verksamheten genomförs bland annat genom utbildningar. Banverket har i 
samarbete med Vägverket, Stiftelsen Minerva och VUC (Vägsektorns 
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utbildningscentrum), med bidrag från Europeiska socialfonden i Sverige, tagit 
fram en e-utbildning om jämställdhet. Utbildningen omfattar jämställdhet sett 
ur ett historiskt, vetenskapligt och politiskt perspektiv och utgår från den 
tydliga linje för integrering av jämställdhet som regeringen betonar i den 
transportpolitiska propositionen Moderna transporter. Syftet med 
utbildningen är att höja den allmänna kunskapsnivån hos de anställda. För att 
kunna beakta jämställdhetsaspekter krävs nämligen kunskap, insikt och 
medvetenhet om vad jämställdhet egentligen handlar om. Alla anställda på 
Banverket ska genomgå e-utbildningen, med start under 2008. 

I Banverkets verksamhet eftersträvas att uppfylla kraven på likvärdiga 
möjligheter för olika individer, bland annat oavsett kön. Vid varje rekrytering 
informeras om att mångfald i alla avseenden berikar verksamheten. Att 
järnvägstransportsystemet ska vara jämställt handlar till stor del om att män 
och kvinnor ska ha samma möjligheter att nyttja systemet. Säkerhet och 
trygghet är centrala aspekter i detta sammanhang. I flera studier har det 
framkommit att just säkerhets- och trygghetsfrågor är bland de viktigaste 
frågorna för kvinnor i samhällsplaneringen. Banverkets arbete med att öka 
säkerheten och tryggheten för kvinnor i järnvägstransportsystemet handlar 
bland annat om utformningen av stationer och bytesplatser. 

Stationen utgör resenärernas ingång till järnvägstransportsystemet. 
Stationer där kvinnor känner sig otrygga utgör ett hinder för ett jämställt 
järnvägstransportsystem. Naturligtvis kan även män känna sig otrygga och 
undvika miljöer som de uppfattar som hotfulla och farliga, men forskning 
visar att män och kvinnor gör olika riskbedömningar. Oron för hot och våld är 
till exempel betydligt större bland kvinnor än bland män. Genom Banverkets 
arbete med att tillsammans med järnvägssektorns aktörer anpassa 
stationsmiljöer till alla resenärers behov, ökar även kvinnornas tillgänglighet 
till järnvägstransportsystemet. 

Banverkets och järnvägssektorns jämställdhetsarbete är ett led i att 
uppfylla det transportpolitiska målet om ett tillgängligt transportsystem. 
Individbaserad statistik inom återrapporteringen om jämställdhetsmålet kan 
med anledning av de mått som används för återrapportering endast redovisas 
för verksamhetsgrenen säker trafik. Återrapportering kring etappmålet om 
kvinnors representation i trafikverkens ledningsgrupper redovisas i kapitlet 
Personal. (Banverkets årsredovisning 2007, s 23) 
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Bilaga 8 Utdrag ur Banverkets årsredovisning 2007 

Jämställdhet och mångfald 

MÅL: Banverket ska eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande 
mellan kvinnor och män. Banverkets mål är att inget kön ska ha en 
representation i Banverkets ledningsgrupper som understiger 40 procent 
senast 2010. Vidare ska Banverket i årsredovisningen redovisa arbetet med 
att uppnå en jämn könsfördelning internt samt redovisa könsfördelningen i 
egna ledningsgrupper. Under det gångna året har Banverket fortsatt arbetet 
med att nå målen för jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Av Banverkets 
enheter uppger 9 av 11 att de klarat minst 80 procent av de planerade 
aktiviteterna för 2007. Andelen kvinnor inom Banverket ökade under 2007 
från 18 till 20 procent. Andelen kvinnor på chefspositioner har ökat till 21 
procent (15). Av de kvinnliga medarbetarna är 7,5 procent (5,4) chefer. 
Motsvarande siffra för män är 6,8 procent (12,3). Av den budgeterade 
arbetstiden tar kvinnor ut 4,8 procent (3,8) föräldraledighet. Motsvarande 
siffra för män är 1,0 procent (0,8) procent. Banverkets ledningsgrupp var en 
av de 33 procent av Banverkets styrelser/ledningsgrupper som hade mer än 
40 procent kvinnor. [ Tabell 43 ] Även projektet Järnvägsjobb har bidragit i 
jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Andelen nysvenskar och kvinnor var 
högt bland deltagarna. (Banverkets årsredovisning 2007, s 52) 
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