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BAKGRUND
Utgångspunkten för den här rapporten är de krav som 
ställs	på	åkerinäringen	utifrån	 klimat-,	 trafik-	och	arbets-
marknadspolitik.	 Fokus	 ligger	 på	 jämställdhet	 parallellt	
med	omställningen	till	fossilfri	fordonsflotta.	

Åkerinäringen	 är	 mansdominerad	 och	 den	 står	 likt	 flera	
andra branscher inför en utmaning vad gäller kompetens-
försörjning.	 För	 att	 klara	 framtida	 rekryteringsbehov	 be-
höver	såväl	kvinnor	som	män	söka	sig	till	branschen.	Det	
gäller	att	rekrytera	nya	medarbetare	och	behålla	de	som	
redan	är	verksamma.	

Oavsett	 kön	 behöver	 exempelvis	 föräldraskap	 och	 för-
värvsarbete	gå	att	förena.	Det	handlar	också	om	att	kom-
ma	 till	 en	 konkret	 verksamhetsnära	 nivå	 där	 vardagens	
utmaningar	och	 lösningar	betraktas	utifrån	ett	 jämställd-
hetsperspektiv.

En	baksida	av	att	vara	en	så	homogen	bransch	är	att	det	
är	svårare	att	få	fram	fler	förslag	på	lösningar.	Vi	vet	sedan	
tidigare	 studier	 att	 kvinnor	 som	grupp	är	mer	engagera-
de	 i	miljö-	och	klimatfrågor	än	män	och	är	mer	benägna	
att	ändra	sitt	eget	beteende	för	att	värna	miljön	och	aktivt	
minska	sitt	eget	fotavtryck.	

En	 problembild	 som	 tornar	 upp	 sig	 är	 att	det	 är	mycket	
svårt	för	framförallt	mindre	åkeriföretag	att	göra	de	inves-
teringar	som	behövs	för	att	ställa	om	sin	fordonsflotta	till	
fossilfritt	bränsle.	Det	är	små	marginaler	inom	branschen	
och	om	det	t	ex	är	för	långt	till	ett	tankställe	med	alterna-
tiva	drivmedel	eller	om	en	tankstation	är	placerad	på	 fel	
ställe	väljs	den	bort.	

Hittills	 har	 ett	 jämställdhetsperspektiv	mest	 använts	 när	
det	 gäller	 kollektivtrafik	 och	 persontrafik	 och	 lite	 arbete	
har gjorts när det gäller transportsektorn i allmänhet och 
åkerinäringen	i	synnerhet.	Det	som	finns	att	nämna	är	en	
rapport om lastbilar och jämställdhet samt även om norm-
kritik	och	innovation:	”Developing	disruptive	norm-critical	
innovation	at	Volvo”	en	slutrapport	gjord	av	Dag	Balkmar,	
Örebro	Universitet	och	Nina	Lykke,	Linköping	Universitet.	

SAMMANFATTNING 
Den	utmaning	som	ligger	till	grund	för	rapporten	är	om/
hur	 transportpolitiska	mål	 och	 jämställdhet	 hänger	 ihop	
och hur det påverkar transportsektorns förmåga och vill-
kor	för	att	ställa	om	till	en	fossilfri	fordonsflotta.		Idag	sak-
nas	 jämställdhetsanalyser	 av	 åkerinäringen	 och	 utifrån	
detta	har	BioFuel	Region	beställt	den	här	rapporten	för	att	
kunna	fördjupa	arbetet	med	de	horisontella	målen.

Rapporten presenterar en sammanställning av fakta och 
befintlig,	angränsade forskningsfält, samt jämförelser med 
skogsbranschen.	För	att	komplettera	detta	har	en	intervju-
studie genomförts bland regionala åkerier och aktörer för 
att	ta	reda	på	deras	syn	och	arbete	med	jämställdhet	samt	
insatser	för	att	klara	ambitionen	med	en	grön	omställning	
till	2030.	

Resultatet	ska	ses	som	en	språngbräda	till	fortsatta	samtal.	
Här	finns	framtidsfrågor	uppräknade	som	behöver	tas	om-
hand	både	av	branschen	och	aktörer	i	dess	närhet.	Ännu	är	
just	jämställdhet,	strävan	efter	fossilfri	fordonsflotta	samt	
kompetensförsörjning	och	 konkurrenskraft	 tämligen	oba-
nad	mark.	Den	här	rapporten	är	ett	steg	i	att	öppna	upp	för	
att	se	samband,	synergier	men	även	eventuella	motståen-
de	intressen.									

Åkeribranschen	är	mansdominerad	även	om	det	finns	po-
sitiva	trender.	Den	sneda	könsfördelningen	är	ett	bekym-
mer	 när	 det	 kommer	 till	 kompetensförsörjning.	 Givetvis	
handlar	det	också	om	att	arbetsgivare/åkare	behöver	vara	
attraktiva	 som	arbetsgivare	 och	medvetet	 vässa	 sin	 kon-
kurrenskraft	internt	men	framförallt	gentemot	många	an-
dra	branscher	som	också	är	i	behov	av	arbetskraft	på	alla	
nivåer.

Jämställdhetsperspektiv	 kan	 bidra	 till	 att	 öppna	 upp	 för	
bredare	rekrytering	men	också	för	att	se	fler	perspektiv	på	
utmaningar	där	grön	omställning	är	en.	 Jämställdhet	hör	
hemma i det strategiska förändringsarbetet och är därmed 
en	nyckel	till	framtidens	goda	gröna	affärer.

Omställning	 till	 fossilfritt	 bränsle	 är	 en	 mycket	 komplex	
uppgift	 för	en	bransch	 som	består	 av	många	 småföretag	
som	arbetar	med	mycket	små	marginaler.	Att	arbeta	med	
frågor	 om	miljö	 och	 klimat	 	 liknar	 i	 stort	 ett	 aktivt	 jäm-
ställdhetsarbete.	Att	alla	säger	att	det	behövs	men	ingen	
gör	något.	Båda	sakområdena	påminner	om	varandra	när	
det	gäller	att	det	behövs	kunskap,	ledare	som	står	upp	för	
frågorna	och	en	plan	för	hur	förändringsarbetet	ska	gå	till.	

Här	 ges	 exempel	 på	 vad	 jämställdhet	 är	 och	 innebär	 för	
åkerinäringen och vilka frågor som behöver ställas och hur 
viktigt	det	är	att	vrida	och	vända	på	villkor	som	känneteck-
nar	branschen	för	att	se	hur	det	påverkar	kvinnor	respek-
tive	män.
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INTRODUKTION TILL JÄMSTÄLLDHETSOMRÅDET
För	att	kunna	fatta	jämställda	beslut	behövs	kunskaper	om	
jämställdhet.	 Med	 början	 i	 denna	 introduktion	 kommer	
jämställdhetsperspektivet	att	följa	med	i	resten	av	rappor-
ten,	både	som	ett	utvecklande	men	också	som	ett	kritiskt	
granskande	perspektiv.	Det	handlar	om	att	förstå	genuste-
ori	och	om	att	förmå	omsätta	den	i	praktik.	Kanske	om	att	
utmana	traditionella	mönster	och	vanor	och	då	både	hos	
sig	själv	och	hos	andra.	Det	enklaste	är	att	börja	med	sig	
själv	och	att	gå	före.	

Vad är och innebär jämställdhet?
Jämställdhet liknar begreppet jämlikhet där jämlikhet är 
ett	paraplybegrepp	och	täcker	in	alla	individer	och	grupper	
i	samhället	med	ambitionen	att	alla	ska	ha	samma	rättighe-
ter,	möjligheter	och	skyldigheter	oavsett	kön,	etnicitet,	re-
ligion,	sexuell	läggning,	funktionsvariation	mm.	Jämställd-
het	fokuserar	på	kön.	

Svensk jämställdhetspolitik
Svensk	 jämställdhetspolitik	 har	 kön	 som	 kategori	 i	 fokus	
och	dess	övergripande	mål	är	att	kvinnor	och	män	ska	ha	
samma	makt	att	forma	samhället	och	sina	egna	liv.	Vidare	
har	svensk	jämställdhetspolitik	sex	delmål	som	målar	upp	
ambitionen	med	jämställdhetsarbete:

1.	Makt	och	inflytande
2.	Vård	och	omsorg
3.	Ekonomisk	jämställdhet
4.	Jämställd	utbildning
5.	Jämställd	hälsa
6.	Mäns	våld	mot	kvinnor	ska	upphöra

Kvantitativ jämställdhet
Ett	sätt	att	komma	igång	med	jämställdhetsarbete	kan	vara	
att	 räkna	 huvuden.	 Att	 helt	 enkelt	 sortera	 in	 människor	
efter	kön	 i	 kategorierna	kvinna	 respektive	man.	Det	kall-
las	för	kvantitativ	jämställdhet	där	en	jämn	könsfördelning	
mellan	kvinnor	och	män	eftersträvas	på	t	ex	arbetsplatser,	
utbildningar,	i	maktpositioner,	på	olika	befattningar	i	sam-
hällsinstitutioner	och	i	olika	organisationer.	En	jämn	köns-
fördelning	anses	råda	då	andelen	kvinnor	respektive	män	i	
en	grupp	är	40-60%	eller	jämnare.

Rapporten	redovisar	två	workshops	med	två	olika	kreativa	
metoder	för	att	få	en	ny	blick	både	på	lastbilen	och	på	föra-
ren.	Hur	kan	lastbilen	utrustas	så	att	den	tillåter	eller	upp-
muntrar	ett	mer	socialt	liv	och	hur	kan	förarens	kunskaper	
om	sitt	fordon	bättre	tillvaratas?	Hur	kan	ett	fordon	skapas	
som	passar	in	i	en	annan	kulturell	kontext	och	hur	påverkas	
fordonet	och	 föraren	av	 influenser	 från	andra	yrkesroller	
som ser på fordon och förarmiljö med helt andra ögon?
 
Likheter mellan jämställdhets- och omställningsarbete
Att	arbeta	med	frågor	om	miljö,	klimat	och	energi	liknar	i	
stort	ett	aktivt	 jämställdhetsarbete.	Att	motivera	till	 skill-
nad	genom	att	förklara	betydelser	av	handlingar	och/eller	
”ickehandlingar”	 där	 ”ickehandlingar”	 kan	 innebära	 att	
någon	enskild	eller	till	och	med	en	hel	bransch	säger	att	
något	 ska	 göras	men	 inget	 händer.	Gemensamt	 för	 dem	
är	också	att	arbetet	kräver	en	engagerad	företagsledning.	

I	dagsläget	är	det	få	som	förnekar	jämställdhetsfrågornas	
relevans	 inom	olika	områden	och	 sektorer.	Ändå	har	 vi	 i	
Sverige en väldigt könssegrerad arbetsmarknad och även 
gymnasieskolan i landet är starkt segregerad där kvinnor 
väljer	vissa	utbildningar	och	män	andra.	Det	här	syns	tyd-
ligt	i	transportsektorn.	Det	är	få	kvinnor	som	söker	sig	till	
transportbranschen,	även	om	det	blivit	fler	genom	åren.	

När	fler	kvinnor	kommit	in	i	branschen	uppdagas	ett	antal	
frågor	i	relation	till	arbetsvillkoren.	Det	kan	t	ex	vara	långa	
resor	som	medför	många	dygn	hemifrån.	Detta	är	svårt	att	
kombinera med föräldraskap, familjeliv, socialt liv eller in-
tressen	utöver	arbetet.	Frågor	om	trygghet	kan	vara;	Var	
kan jag parkera, sova, gå på toa och duscha? Bemötanden 
inom	och	utanför	branschen,	till	exempel	uppdragsgivare,	
kunder,	mottagare.	Hur	går	ens	personliga	ställningstagan-
den	och	värdegrund	ihop	med	företagets?	Det	här	är	frå-
gor för både kvinnor och män inom transportnäringen, på 
alla	nivåer.

Ibland	 uppfattas	 frågor	 om	 jämställdhet	 som	 något	 det	
är	 fritt	att	tycka	till	om	och	att	göra	sina	egna	personliga	
erfarenheter	till	generell	kunskap.	Därför	är	det	viktigt	att	
såväl	frågor	om	fossilfri	fordonsflotta	som	frågor	om	jäm-
ställdhet	 ska	 bygga	 på	 kunskap.	 Saknas	 kunskaper	 inom	
den	egna	organisationen	 går	 det	 att	 stärka	upp	med	ex-
terna	experter.	Målet	måste	vara	att	knyta	fast	kunskapen	
internt.	
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hittills	har	stadsplanering	och	byggande	präglats	av	att	vara	
en	mansdominerad	bransch.	Här	 gäller	det	 att	finna	nya	
inkluderande	metoder	 som	bjuder	 in	fler	grupper	 i	 sam-
hället	att	forma	detsamma	(På	väg	–	en	resa	i	jämställdhet,	
Malmö	stad).

Vi	 kan	 också	 göra	 en	 koppling	till	 några	 av	 de	 jämställd-
hetspolitiska	delmålen.	Exempelvis	är	det	svårt	att	köpa	en	
egen	bil	 om	du	har	 låg	 inkomst.	 Kvinnor	 tjänar	 generellt	
mindre	än	män	och	arbetar	generellt	mer	deltid	än	män.	
Det	 ger	 ekonomiska	 konsekvenser	 som	gör	 att	pengarna	
inte	räcker	till	bilköp.	Kvinnor	som	grupp	åker	mer	kollek-
tivt	än	män	som	grupp.	

Män	gör	 längre	 resor	med	bil	 och	pendlar	 längre	till	 sitt	
arbete	än	vad	kvinnor	gör.	Ofta	väljer	familjer	att	bosätta	
sig	nära	där	 kvinnan	 i	 familjen	arbetar	 för	 att	underlätta	
hämtning	och	lämning	av	eventuella	barn.	Detta	utifrån	att	
det	ännu	är	så	att	kvinnor	i	större	utsträckning	än	män	tar	
ansvar	för	hem	och	barn.	

Om vi fokuserar på transportbranschen och åkerinäringen 
gör dess arbetsvillkor det svårt för såväl kvinnor som män 
att	hämta	och	lämna	på	förskola	eller	att	ta	hand	om	åld-
rande	 föräldrar.	Arbetstider	 som	 innebär	 längre	perioder	
av	 frånvaro	 gör	 det	 svårare	 att	 vara	delaktig	 i	 föreningar	
mm.	

Förslag till jämställd infrastrukturplanering
I	 ett	 förslag	 till	 arbetsmodell	 för	 jämställd	 infrastruk-
turplanering	 går	 det	 att	 finna	 ett	 par	 punkter	 som	 kan	
ses	 som	 jämställdhetsmål	 med	 fokus	 på	 infrastruktur.	 

Jämställd infrastrukturplanering: 
• Säkerställa	makt	och	inflytande	i	besluts-	och	genom-

förandeprocesser.	
• Bidra	till	likvärdig	tillgång	till	utbildning	och	arbete	för	

kvinnor	och	män.
• Bidra	till	att	skapa	en	jämn	fördelning	mellan	kvinnor	

och	män	avseende	obetalt	hem-	och	omsorgsarbete.
• Undanröja	risker	och	rädsla	att	utsättas	för	könsrelate-

rat	våld	i	samband	med	transporter	och	dess	negativa	
åverkningar	på	mobilitet.

I	 rapporten	 ”On	 the	 road.	 Social	 aspects	 of	 commuting	
longdistances	 to	 work”	 (Erika	 Sandow,	 2011)	 kopplas	
transportsektorn,	infrastruktur	och	jämställdhet	samman.		
Nedanstående slutsatser känns även igen i de intervjuer 
som	har	genomförts,	se	avsnitt	”Några	röster	om	jämställd	
transportsektor”:	

Kvalitativ jämställdhet
I	 det	 kvalitativa	 jämställdhetsarbetet	 står	 kvinnors	 och	
mäns	villkor	 i	 fokus.	Det	handlar	om	att	uppmärksamma	
attityder,	normer,	värderingar	och	ideal	som	påverkar	kvin-
nors	och	mäns	möjlighet	att	påverka	 i	 skolan,	på	arbets-
platsen,	i	politiken	och	inom	andra	samhällsområden.	Det	
kvalitativa	 jämställdhetsarbetet	 tar	 sig	 an	 de	 strukturer	
som inte nödvändigtvis förändras i och med en jämn för-
delning	av	kvinnor	och	män.

TRANSPORTPOLITIK, JÄMSTÄLLDHET OCH 
ARBETSMARKNAD
2009	beslutade	Riksdagen	om	en	ny	transportpolitisk	mål-
struktur.	Jämställdhet	ingår	i	funktionsmålet;	
”Transportsystemet	ska	vara	jämställt,	det	vill	säga	likvär-
digt	svara	mot	kvinnors	 respektive	mäns	transportbehov.	
Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av trans-
portpolitiken	ska	medverka	till	ett	jämställt	samhälle”

Detta	kan	sättas	i	relation	till	det	övergripande	jämställd-
hetspolitiska	målet	”Kvinnor	och	män	ska	ha	samma	makt	
att	forma	samhället	och	sina	egna	liv”.

Detta	 innebär	 att	 transportsystemen	 ska	 hjälpa	 kvinnor	
och	män	att	forma	samhället	och	sina	egna	liv.	Transport-
systemet	ska	då	ta	hänsyn	till	att	kvinnors	och	mäns	behov	
kan	se	olika	ut	när	det	gäller	transporter.	Även	arbetsfor-
mer,	genomförande	och	resultat	av	transportpolitiken	ska	
medverka	till	ett	jämställt	samhälle.	

En	 viktig	notering	är	 att	 transportpolitiken	 inte	 ska	 svara	
upp	mot	enskilda	behov	utan	bidra	till	ett	 jämställt	 sam-
hälle.	Det	kan	exempelvis	handla	om	att	ställa	fler	frågor	till	
fler	grupper	av	användare.	Detta	är	relevant	oavsett	trans-
portslag	eller	bransch.	

Män som norm 
När	 vi	 tittar	 på	 kvinnors	 respektive	mäns	 användning	 av	
transporter	ser	vi	att	det	ofta	är	gruppen	män	som	infra-
strukturen	planeras	efter.	Gruppen	män	utgör	norm.		Mal-
mö	 stad	 har	 gjort	 en	 genomlysning	 av	 sin	 kollektivtrafik	
och	 ser	 att	 kvinnor	 åker	 kollektivt	 eller	 går	mer	 än	män	
som	åker	mest	bil.	Vidare	har	Malmö	stad	konstaterat	att	



6

JÄMSTÄLLDHET OCH FOSSILFRIHET INOM ÅKERINÄRINGEN

Slutsatser från intervjun om transportsektorn, infra-
struktur och jämställdhet: 
• Växande	arbetsmarknadsregioner	gynnar	främst	

mäns	karriärer.
• För	pendlarnas	partners	minskar	inkomsten,	eftersom	

de	flesta	långpendlare	är	män	får	många	kvinnor	både	
mindre	 i	 lönekuvertet	och	ett	större	ansvar	 för	barn	
och	familj.

• De	kvinnor	som	långpendlar	får	nya	karriärmöjligheter	
och	högre	lön.

• Långpendlande kvinnor upplever mer stress och 
tidspress	 och	 känner	 sig	 mindre	 framgångsrika	 i	 ar-
betslivet,	än	långpendlande	män.

• Långpendlare	löper	40%	större	risk	att	separera	än	
andra.

Val av yrke och breddad rekryteringsbas
Idag	är	det	fler	tjejer	än	förut	som	väljer	att	läsa	fordons-
program	med	inriktning	chaufför	och	de	börjar	köra	lastbil	
men	avslutar	ofta	den	yrkesbanan	 i	 samband	med	famil-
jebildning	då	det	blir	för	knepigt	att	få	ihop	förvärvsarbe-
te	 som	 chaufför	med	 familjelivet.	 Att	 arbeta	 inom	åkeri-
näringen	 kan	 vara	 en	 språngbräda	 ut	 i	 världen	 eftersom	
många	transporter	går	genom	flera	länder.	Det	kan	också	
handla	om	frihet	under	ansvar	eller	en	möjlighet	att	driva	
ett	eget	företag	inom	åkerinäringen.	

De	positiva	sidorna	behöver	hållas	fram	i	samhällsdebatten	
så	att	åkerinäringen	nyanseras	och	görs	intressant	för	fler.	
Men	också	för	att	det	behövs	ett	förändringsarbete	sett	ur	
ett	jämställdhetsperspektiv	så	att	den	kraftiga	mansdomi-
nansen	utmanas	och	att	arbetsvillkor	ses	över.	På	vilket	sätt	
kan transportnäringen ta sig an frågor om jämställdhet för 
att	bredda	sin	rekryteringsbas	och	förändra	arbetsvillkor	är	
en	viktig	fråga	för	framtiden?	

Könsstereotypiska bilder
Hänger	 utbildning	 och	 arbetsliv	 ihop	 exempelvis	 när	 det	
gäller	frågor	om	jämställdhet?	För	att	göra	en	liknelse	med	
jämställdhetsarbetet inom skogssektorn så framkom det 
vid	ett	seminarium	inom	ramen	för	ett	projekt	som	heter	
”Inkluderande	 skog”	 att	 studenter	 vid	 SLU	 hade	 en	 helt	
annan bild av sin bransch och sin utbildningsmiljö än vad 
pedagoger	och	branschen	själva	uppfattat.	

Inför	 seminariet	 var	en	uppgift	till	 de	aktörer	 som	skulle	
delta	att	ta	fram	en	poster	där	plus	och	minus	samt	en	kort	
beskrivning av mål med och pågående jämställdhetsarbete 
skulle	redovisas.	

Studenterna	presenterade	en	traditionell	och	könsstereo-
typ bild av hur studenter som är kvinnor förväntades vara 
och en dito bild av hur studenter som är män förväntades 
vara.	 Uppgiften	 med	 postrar	 synliggjorde	 olika	 uppfatt-
ningar	om	vad	det	innebär	att	vara	kvinna	och	student	res-
pektive	man	och	student.	

Studenterna	hade	en	bild	och	lärarna	en	annan.	Därför	är	
det	viktigt	att	kalibrera	in	sig	så	att	arbetet	med	frågor	om	
jämställdhet startar med en gemensam förståelse av ut-
gångsläget	och	vad	förändringsarbetet	syftar	till.

Att bredda arbetsmarknaden 
Det	finns	några	jämställdhetsinspirerade	punkter	att	tän-
ka	på	när	vi	diskuterar	vems	arbetsmarknad	vi	breddar;
• När	arbeta?	(dag/skift)
• Dag/kväll,	vardag/helg,	sommar/vinter?
• Vardagslivet? Hur lever vi våra liv? När handlar vi? 
• När besöker vi olika platser?
• Vem	pendlar/kör	lastbil	nu	och	i	framtiden?
• Vilken service är vi i behov av?
• Ansvar	för	andra	människor	(äldre,	yngre)
• Trygghet?

Mansdominansen inom åkerinäringen
Det	kan	konstateras	att	åkerinäringen	är	väldigt	mansdo-
minerad.	Ett	par	siffror	från	Transportfackens	Yrkes-	&	Ar-
betsmiljönämnd	(TYA)	understryker	detta:

• 6% kvinnor är etablerade i branschen
• 12% kvinnor anställs i branschen
• 20%	kvinnor	återfinns	i	utbildning

Ett	problem	med	att	en	bransch	är	så	enkönad	är	att	den	
riskerar	att	bli	för	homogen	och	det	blir	svårt	att	formulera	
problem	och	lösningar	på	flera	olika	sätt.	När	en	grupp	be-
står	av	individer	som	till	största	delen	har	liknande	utbild-
ning,	ålder,	bakgrund	osv	finns	risk	att	andra	erfarenheter	
än	just	gruppens	tappas	bort.	
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Därför	är	det	bra	med	en	blandning	av	människor	med	oli-
ka	erfarenheter	 som	var	och	en	på	sitt	sätt	bidrar	till	att	
utmana	och	utveckla	en	verksamhet	eller	bransch.	Det	kan	
vara	svårt	att	komma	in	som	minoritet	i	en	annars	homo-
gen	grupp.	Du	blir	synlig	oavsett	om	du	vill	det	eller	 inte	
och	du	kommer	att	värderas	gentemot	majoriteten	vilket	
ibland	är	positivt	och	ibland	negativt.	

Det	behövs	ca	30%	av	en	grupp	för	att	sluta	uppfattas	som	
en	 tydlig	minoritet	och	då	har	 åkerinäringen	en	bit	 kvar.	
Men det är resan som är mödan värd och branschen tar 
tydliga	steg	 i	 rätt	riktning.	Det	finns	ett	 intresse	 för	såväl	
frågor	om	jämställdhet	som	om	grön	omställning.	

Det	viktiga	är	att	skaffa	sig	kunskap	och	att	anpassa	arbetet	
till	sin	egen	organisation,	företag,	arbetsplats	och	arbets-
lag.	Det	finns	gott	om	beprövade	metoder	och	verktyg	som	
kan	användas	inom	både	arbetet	med	att	ställa	om	till	fos-
silfritt	och	inom	jämställdhetsområdet.	

Utmaningen	handlar	om	att	anpassa	metoder	och	arbets-
sätt	 efter	 egen	 verksamhet.	 Det	 går	 inte	 att	 kopiera	 ett	
upplägg	som	någon	annan	aktör	haft	för	att	 lägga	på	sin	
verksamhet.	Givetvis	finns	det	några	kritiska	framgångsfak-
torer	och	den	viktigaste	av	dem	när	det	gäller	jämställdhet	
är	”ledningsstyrt	jämställdhetsarbete”:	
 
Ledningsstyrt jämställdhetsarbete:
Ledningens	 roll	 är	 avgörande	 för	 ett	 effektivt	 jämställd-
hetsarbete.	Ledningen	bör	initiera	och	aktivt	följa	upp	de	
jämställdhetssatsningar	 som	 görs.	 Genom	 att	 ledningen	
kommunicerar	 värdet	 av	 jämställdhet	 på	 ett	 tydligt	 sätt	
skapas	förutsättningar	för	att	förankra	arbetet	på	alla	nivå-
er	i	organisationen.	En	levande	dialog	och	ett	öppet	diskus-
sionsklimat	är	nödvändigt.

Jämställdhet för kvinnor och män
Det	 är	 vanligt	 att	 jämställdhetsarbetet	 drivs	 av	 kvinnor	
och	att	det	även	uppfattas	som	frågor	för	 främst	kvinnor	
vilket	inte	stämmer.	Jämställdhet	handlar	om	kvinnor	och	
om	män	då	båda	grupperna	behöver	vara	delaktiga	för	att	
jobbet	ska	ge	något.	Därmed	inte	sagt	att	det	ges	samma	
fördelar	till	kvinnor	respektive	män.	

Det	 handlar	 ju	 om	 omfördelning	 av	 makt	 och	 resurser	
och	då	kan	det	vara	så	att	män	behöver	kliva	åt	sidan	eller	
på	annat	sätt	fördela	om	tid,	utrymme,	karriärvägar	med	
mera	för	att	jämställdhet	ska	uppnås.	

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH KONKURRENS-
KRAFT
Åkerinäringen	 står	 inför	 ett	par	utmaningar	 som	handlar	
om	att	anpassa	fordonsflottan	efter	fossilfritt	bränsle	och	
att	hänga	med	i	den	gröna	omställningen.	Det	är	ingen	tve-
kan	 om	 att	 detta	 kostar	 både	 strategiarbete	 och	 pengar.	
Detta	 försvåras	 av	 kortsiktiga	politiska	beslut	och	mycket	
små	marginaler	hos	merparten	av	Sveriges	åkerier.	

Det	kan	också	komma	att	krävas	nya	kompetenser	för	att	
hålla	jämna	steg	med	den	omställning	som	sker.	Finns	den	
kompetensen idag inom de små företagen inom åkerinä-
ringen	och	hur	kan	större	aktörer	bistå	med	t	ex	kompe-
tens	i	dessa	viktiga	frågor?	Vad	är	det	som	avgör	när	beslut	
fattas?	Vilka	underlag	presenteras?	Av	vem?	På	vilket	sätt?	

En	fördel	med	denna	utmaning	kan	vara	att	nya	personer	
med	kunskaper	som	tidigare	inte	aktualiserats	inom	trans-
portsektorn	nu	blir	intressanta.	Nästa	fråga	är	då	om	t	ex	
åkerinäringen	är	redo	att	ta	till	sig	nya	kompetenser	eller	
om	det	 ses	 som	besvärligt	och	möjligen	hotfullt?	 I	 vilket	
fall	så	är	branschen	beroende	av	att	nya	personer	med	rätt	
kompetens	söker	sig	till	den	och	att	de	är	väl	lämpade	för	
uppdragen	som	finns	inom	åkerinäringen.	

Vägar in till åkeribranschen
I	dagsläget	finns	det	några	olika	vägar	in	till	att	bli	lastbils-
chaufför:
• Gymnasiet, 3- årig utbildning inom Fordons- och 

Transportprogrammet	med	inriktning	Transport.
• Yrkesvux,	40-	eller	30	veckor	som	är	en	utbildning	

inom	den	kommunala	vuxenutbildningen,	är	CSN-be-
rättigad.	Det	finns	kriterier	för	hur	man	antas	till	
utbildningen.	Finansieras	via	Skolverket.

• Arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen, 
längden	varierar	–	är	individuellt	anpassad	(snittet	
ligger runt 26-28 veckor) och då med bidrag från 
Arbetsförmedlingen	under	utbildningen.	Arbetsför-
medlingen	upphandlar	utbildningen.

• Privat	via	privata	trafikskolor	och	betala	allt	själv,	men	
det	är	kostsamt	och	väldigt	få	som	går	den	vägen.	Det	
är ganska höga krav på intyg inom branschen och det 
räcker	inte	bara	med	körkort	(både	lastbil	och	tungt	
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släp).	Det	gäller	också	att	ha	Yrkeskompetensbevis	
och	intyg	att	hantera	kringutrustning	t	ex	kran,	truck,	
hjullastare,	etc.	för	att	vara	anställningsbar.	100	00	
kronor	är	en	lägstanivå.	

• Tidigare	var	även	militären	en	väg	in	men	det	är	så	
gott	som	borta.	

Arbetsgivare/åkare	behöver	vara	attraktiva	som	arbetsgi-
vare	och	medvetet	vässa	sin	konkurrenskraft	internt	men	
framförallt gentemot andra branscher som också är i be-
hov	av	arbetskraft	på	olika	nivåer.

Här	kan	ett	jämställdhetsperspektiv	bidra	till	att	öppna	upp	
för	bredare	rekrytering	men	också	för	att	se	fler	perspektiv	
på	utmaningar	där	grön	omställning	är	en.

Erfarenheter från skogssektorn 
Skogssektorn	 i	 framförallt	Västerbotten	men	även	 i	Norr-
botten	har	under	ett	par	år	arbetat	strategiskt	för	att	an-
vända	 jämställdhet	 som	 verktyg	 för	 branschens	 fortsatta	
utveckling.	En	anledning	till	att	skogssektorn	 i	övre	Norr-
land	 började	 intressera	 sig	 för	 jämställdhet	 var	 ett	 kom-
mande	behov	av	att	rekrytera	till	olika	roller	och	positioner	
inom	branschen.	

I	grunden	fanns	också	ett	nationellt	uppdrag	från	regering-
en	om	att	ta	fram	en	strategi	för	en	jämställd	skogssektor	
som	ett	led	i	att	främja	skogssektorn	men	även	landets	ge-
nerella	tillväxt.	Det	är	många	aktörer	som	har	engagerat	sig	
i	frågor	om	jämställdhet	i	relation	till	skogssektorn.	

Tidigt	 i	 arbetet	 togs	det	under	 ledning	av	 länsstyrelsen	 i	
Västerbotten	 fram	 tre	 punkter	 som	 jämställdhetsarbetet	
kunde	hängas	upp	på:

1.	 Ledningsstyrt jämställdhetsarbete
2.	 Bilden av branschen
3.	 Forskning och utveckling 

Dessa	 är	 både	enkla	 och	 svåra.	 Enkla	 för	 att	det	 är	 gan-
ska	konkret	vad	varje	punkt	betyder	men	svåra	för	att	det	
gäller	att	göra	 insatser	som	bidrar	till	 skillnad	 inom	varje	
punkt.	Det	har	dock	varit	framgångsrikt	att	fokusera	jäm-
ställdhetsarbetet	till	tre	punkter	för	att	då	går	det	att	kom-
ma	ihåg	vilka	de	är	och	att	knyta	aktiviteter	till	en	eller	flera	
av	punkterna	som	går	in	i	varandra.	

Skogssektorn och åkerinäringen
Det	är	inte	vattentäta	skott	mellan	skogssektorn	och	åkeri-
näringen,	därför	är	det	nära	till	hands	att	ta	erfarenheter	
och lärdomar från skogssektorns jämställdhetsarbete och 
använda dem i det förändringsarbete som åkerinäringen 
står	inför.

Företag	 och	 organisationer	 inom	 skogssektorn	 som	 har	
ett	nära	samarbete	med	åkerier	för	att	t	ex	få	ut	virket	ur	
skogen med hjälp av lastbilar från något åkeri skulle kunna 
samarbeta	 även	 inom	 jämställdhet.	Här	 finns	möjliga	 sy-
nergieffekter	 utifrån	 redan	 befintliga	 forum,	möten	 eller	
avstämningstillfällen	då	skogssektorn	kan	dela	med	sig	av	
erfarenheter	från	jämställdhetsarbete.	

Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete
Ett	framgångsrikt	jämställdhetsarbete	är	anpassat	till	den	
verksamhet	som	är	i	fokus.	För	att	kunna	göra	bedömning-
en,	kanske	främst	ett	uppdrag	för	chef/ledare,	behövs	teo-
retisk	kunskap	om	vad	jämställdhet	är	och	hur	det	funge-
rar.	Det	viktiga	i	såväl	skogs-	som	åkerinäringen	är	att	den	
teoretiska	kunskap	som	hämtas	in	kommer	ut	i	praktiken.	

En	lärdom	från	skogssektorn	är	också	att	ta	sig	fram	i	jäm-
ställdhetsområdet	i	små	steg	och	att	försöka	göra	en	egen	
karta	att	orientera	efter.	Hur	ser	vår	verksamhet	ut?	Vem	
arbetar	inom	den	(kvinnor/män),	vilka	berörs	av	den	(kvin-
nor/män),	vilka	utmaningar	har	vi	och	hur	kan	dom	beskri-
vas	med	ett	jämställdhetsperspektiv?	Vilka	är	våra	styrkor	
och	hur	kan	dessa	beskrivas	med	ett	jämställdhetsperspek-
tiv?	

En	av	poängerna	med	att	aktivt	arbeta	med	frågor	om	jäm-
ställdhet	är	att	fler	röster,	från	såväl	kvinnor	som	män,	tas	
tillvara.	Det	i	sin	tur	leder	till	fler	idéer,	mer	dynamik,	fler	
perspektiv	och	förslag	på	lösningar.	
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NÅGRA RÖSTER OM HÅLLBAR OCH JÄMSTÄLLD 
TRANSPORTSEKTOR
För	att	ta	reda	på	hur	det	ser	ut	just	nu	inom	åkerinäringen	
kopplat	 till	 jämställdhetsfrågor	 har	 några	 representanter	
från	ett	urval	företag	och	organisationer	fått	utrymme	att	
diskutera	jämställdhet	i	relation	till	sin	funktion	och	före-
tag.	De	tar	också	upp	komplexiteten	i	att	ställa	om	till	fos-
silfritt.	

Luleå tekniska universitet
Maria Johansson är doktorand vid Luleå tekniska univer-
sitet	och	studerar	skogssektorn	med	ett	genusperspektiv.	
Hon	känner	inte	till	mer	än	några	genusrelaterade	studier	
om visar på genusmönster inom åkerinäringen eller trans-
portsektorn.	Skogssektorn	är	dock	mer	studerad	 just	när	
det	 gäller	 jämställdhet	 och	 genus.	Maria	 har	 i	 egenskap	
av doktorand själv följt två projekt som fokuserat på för-
ändringsarbete inom skogssektorn där kunskaper om jäm-
ställdhet	varit	själva	förändringsverktyget.	

Det	 första	projektet	hette	 ”Från	macho	till	modern”	och	
handlade	om	att	uppmärksamma	skogssektorn	på	utma-
ningar	som	kommer	av	att	vara	en	enkönad	bransch	och	
starkt	 kopplad	 till	 traditioner	 om	 vad	 en	 som	 arbetar	 i	
skogen	 är	 för	 typ	 av	 person,	 nödvändiga	 kunskaper	 osv.	
Fortsättningen	 hette;	 Inkluderande	 skog	 och	 fokuserade	
på	 skogssektorns	 förmåga	 att	 själva	 äga	 frågan	 om	 jäm-
ställdhet	och	aktivt	arbeta	 för	att	göra	skogssektorn	mer	
inkluderande	för	fler	på	ett	medvetet	sätt.	

Maria	menar	att	det	är	lätt	hänt	att	branschen	ser	sig	själv	
som	”öppen”	och	att	det	är	de	andra	som	inte	tar	chansen	
att	kliva	in	i	sektorn.	Medan	människor	utanför	branschen	
upplever	den	som	väldigt	sluten.	Det	handlar	om	att	våga	
granska	 sig	 själv,	 sin	 organisation	och	därefter	 våga	 göra	
några	förändringar.	Det	behöver	inte	vara	något	stort,	sä-
ger	Maria.	

Med	ökad	medvetenhet	kan	små	saker	skruvas	på;	alltifrån	
vem	som	bjuds	in	till	möten,	hur	de	hålls	till	att	fundera	på	
hur	företag/bransch	synliggörs	gentemot	skolor	eller	i	me-
dia.	Var	kan	ett	jämställdhetsperspektiv	göra	skillnad?	Var	
ska	vi	börja	och	med	vad?	Hur	följer	vi	upp?	Detta	är	några	
grundfrågor	som	Maria	vill	skicka	med.

Sveriges åkeriföretag
Charlotta	Nilsson	och	Göran	Danielsson	representerar	Sve-
riges åkerier som har börjat fundera på hur frågor om jäm-
ställdhet	kan	bidra	till	att	presentera	åkerinäringen	på	ett	
nytt	sätt.	De	är	eniga	om	att	branschen	behöver	tänka	till	
kring	sin	kommunikation	just	utifrån	ett	jämställdhetsper-
spektiv.	Vem	riktar	vi	oss	till?	På	vilket	sätt?	I	vilka	kanaler?	
Detta	är	några	frågor	som	behöver	ställas.	

Göran	säger	att	det	mer	och	mer	visar	 sig	att	 frågor	om	
jämställdhet	 är	 relevanta	 för	 åkerinäringen.	 Till	 exempel	
har	han	själv	precis	varit	handledare	till	ett	par	studenter	
som	skrivit	en	uppsats	om	 framtidens	kompetensförsörj-
ning	inom	åkerinäringen.	Studenterna	är	inte	genusvetare	
men	har	 i	ett	kapitel	 i	 rapporten	särskilt	 lyft	 fram	genus,	
jämställdhet och förändringsarbete som givna parametrar 
för	att	ta	åkerinäringen	in	i	framtiden.	

Charlotta	håller	med	om	att	jämställdhet	är	mer	på	agen-
dan	nu	än	tidigare	men	branschen	är	 fortfarande	väldigt	
trevande.	Det	tar	tid	att	sätta	sig	in	i	ett	nytt	kunskapsområ-
de	och	ibland	är	det	svårt	att	få	gehör.	Det	gäller	att	kunna	
förklara	nyttan.	 	Att	det	finns	en	hel	del	att	göra	när	det	
gäller	representation	är	det	ingen	tvekan	om.	Göran	berät-
tar	att	det	är	6%	kvinnor	inom	åkerinäringen	och	94%	män.	

Ett	första	steg	att	börja	jobba	med	jämställdhet	är	ofta	att	
räkna	antalet	kvinnor	och	män	utifrån	att	det	är	bra	att	ha	
fakta.	Sedan	är	det	värdefullt	att	göra	en	enkel	analys	om	i	
vilka	roller	och	positioner	dessa	kvinnor	och	män	är,	vilka	
villkor	de	har	och	möjligheter	att	utvecklas	osv.

Göran	drar	en	parallell	till	lantbrukssektorn	genom	att	be-
skriva	åkerinäringen	som	ett	generationsyrke.	Det	går	i	arv	
och	det	 är	 starka	 traditioner	 som	 styr	 yrkesvalet.	 Frågan	
är	bara	för	vem?	Ofta	är	det	sonen/sönerna	som	förvän-
tas	axla	rollen	som	chaufför,	åkare	och	entreprenör.	Detta	
liknar	strukturen	inom	såväl	lantbruk	som	skogsbruk.	Dess-
utom	är	snittåldern	hög	bland	åkarna.	Dock	berättar	Char-
lotta	och	Göran	att	det	finns	yngre	kvinnor	som	kör	tunga	
fordon	men	de	försvinner	i	familjebildande	ålder.	

Det	är	en	utmaning	att	få	ihop	föräldraskap	med	förvärvs-
arbete	 inom	 åkerinäringen.	 Men	 det	 måste	 gå	 att	 hitta	
modeller	och	att	se	över	förutsättningarna	säger	Charlotta	
och	Göran.	

Hur ser egentligen åkerinäringen på fossilomställningen? 
Inte	minst	för	att	nå	upp	till	målet	med	en	fossiloberoende	
fordonsflotta	till	år	2030.

Charlotta	och	Göran	menar	att	branschen	är	positiv	men	
att	det	är	svårt	att	våga	som	liten	åkare	att	göra	någon	in-
vestering	i	tex	ny	bil	som	gynnar	omställningen.	Detta	ef-
tersom	marginalerna	är	så	små	i	branschen.	



10

JÄMSTÄLLDHET OCH FOSSILFRIHET INOM ÅKERINÄRINGEN

De	radar	upp	ett	antal	utmaningar:

• Beslutsfattare	släpar	efter
• Åkerierna	har	låg	avkastning/dag
• Etablering av tankställen behöver vara på platser där 

de	kan	nyttjas
• Rädsla	för	kortsiktiga	beslut	vid	investering	av	fordon
• Farligt	med	övertro	till	ett	visst	bränsle
• Bränsleekonomi spelar in
• Övertro på järnväg

Hur	 resurser	 fördelas	 och	 vad	 det	 får	 för	 effekt	 på	 grön	
omställning	är	en	huvudfråga.	Här	behöver	branschen	som	
sagt	ta	en	titt	på	sig	själva.	Vilka	är	vi	som	idag	jobbar	och	
företräder åkare? Bilden av de som jobbar i branschen – 
vem	är	det?	Det	finns	en	hel	del	förutfattade	meningar	om	
exempelvis	machokultur	men	det	ligger	också	ett	stort	an-
svar	för	oss	i	branschen	att	visa	en	sund	bild	av	yrket	menar	
Göran	och	Charlotta.	

Stolthet	kommer	upp	som	begrepp.	En	fråga	dyker	upp	om	
hur	vi	kan	bygga	stolthet	för	branschen?	Det	är	också	så	att	
åkerinäringen	är	bred.	Det	behövs	flera	kompetenser	 för	
att	en	 lastbil	ska	rulla.	Det	finns	ett	exempel	på	vad	som	
skulle hända i Sverige om landet skulle bli utan lastbilar i en 
vecka.	Det	skulle	betyda	inga	eller	försenade	leveranser	till	
matbutiker,	 ingen	medicin	till	apoteken,	 inga	sopor	 töms	
med	mera.	Lastbilar	och	funktioner	runt	om	dem	är	viktiga	
för	att	vår	vardag	ska	fungera.

Sundfrakt
Markus	 Sundström	är	 vd	 på	 Sundfrakt	 och	 anser	 att	 an-
strängningar	för	att	nå	fram	till	en	fossilfri	fordonsflotta	är	
helt	 nödvändiga.	 Sundfrakt	 går	 före	men	Markus	 hävdar	
att	fler	aktörer	i	branschen	behöver	kliva	på	förändringsar-
betet	för	att	det	ska	ge	reell	effekt.

Det	 handlar	 delvis	 om	 att	 göra	 åkerinäringen	 intressant	
och	attraktiv	för	fler.	Markus	har	reflekterat	över	den	sne-
da könsfördelningen inom branschen och kan konstatera 
att	inom	säljsidan	är	det	män	som	dominerar	i	antal	med-
an	det	inom	administration	är	flest	kvinnor.	När	det	gäller	
chaufförssidan	är	det	flest	män.	Det	här	behöver	förändras	
och	Markus	tror	att	det	kommer	att	förändras	 i	och	med	
att	det	kommer	att	behövas	så	många	nya	chaufförer	inom	
åkerinäringen.	

Det	gäller	att	göra	upp	med	gamla	traditioner	och	machok-
ultur,	dvs	att	visa	på	vad	det	är	och	innebär	att	vara	chauf-
för	idag	och	att	det	passar	flera	grupper.	Markus	påpekar	
att	det	här	jobbet	behöver	påbörjas	redan	på	utbildningen	
där	det	behöver	skapas	rätt	utbildningsklimat.	Som	arbets-
givare	är	du	intresserad	av	rätt	människor	med	rätt	kompe-
tens	och	förmodligen	är	fler	människor	rätt	för	branschen	
men	som	inte	blivit	presenterad	för	den.	

Kulturen	och	klimatet	är	viktigt,	både	det	globala	men	ock-
så	det	inom	företaget.	Sundfrakt	har	tio	principer	som	dom	
jobbar	efter	och	tre	ledord:

• Vi har personlighet
• Vi tar ansvar
• Vi	kan	alltid	bli	bättre

Markus	säger	att	det	är	viktigt	med	en	uppförandekod	och	
det	känns	bra	att	ha	en	sådan	och	nämner	att	#metoo-rö-
relsen	har	stärkt	hans	uppfattning	vad	gäller	detta.	Det	be-
hövs	människor	som	trivs	för	att	det	ska	bli	ett	bra	jobb.	
Hållbarhetsfrågor är något som Sundfrakt arbetat länge 
med.	Markus	säger	att	det	är	bra	att	sitta	 i	 förarsätet	för	
utveckling av förnyelsebara drivmedel och det ser han som 
självklart	 eftersom	 Sundfrakt	 är	 en	 del	 av	 samhället	 och	
därför	vill	bidra	till	hållbar	utveckling.

Det	är	flera	som	vill	vara	med	och	göra	en	grön	omställning	
möjlig.	 Därför	 erbjuder	 Sundfrakt	 sina	 kunder	 att	 hjälpa	
till	med	att	klimatkompensera	sina	köp	av	transporter.	Det	
finns	tre	alternativ:	Guld,	Silver	eller	brons.	Det	är	vanligast	
att	kunden	väljer	Guld	eller	 en	helt	 vanlig	 transport.	 För	
Markus	är	det	viktigt	att	komma	ifrån	powerpointpresen-
tationer	som	mest	fokuserar	på	teknik	utan	istället	gå	till	
verkstad och visa vilka förändringar som kan göras här och 
nu.

Som	ett	 led	 i	 Sundfrakts	ambition	att	gå	 före	har	 företa-
get	en	hållbarhetschef.	Den	arbetar	såväl	 internt	som	ett	
kunskapsstöd	 i	 hållbarhetsfrågor	 som	 externt	 gentemot	
marknad/kund.	Det	gäller	att	”så	först	och	skörda	sen”	sä-
ger	Markus	och	tänker	på	att	genom	att	fylla	på	den	egna	
organisationen	med	 kunskap	men	även	motivera	 kunder	
så	 bör	 den	 gröna	 omställningen	 kunna	 öka	 takten.	 Det	
handlar	om	ett	”mindset”.	Att	tänka	nytt	och	smart.	Mar-
kus	berättar	att	han	brukar	säga	att	det	är	”dom	ej	körda	
milen”	som	är	viktiga	och	det	betyder	att	transporterna	ska	
optimeras.	Ingen	bil	ska	rulla	bara	för	att.	Det	gäller	att	tän-
ka	smart	inför	framtiden.	

Kaj Johanssons åkeri
Kaj	Johanssons	åkeri	är	familjeägt	och	har	fokuserat	på	att	
byta	drivmedel	i	en	del	av	fordonsflottan.	Det	är	ett	tydligt	
sätt	att	närma	sig	en	grön	omställning.

Veronica Lövgren är KME-ansvarig och arbetar med kvali-
tet	och	miljö	på	företaget.	Hon	menar	att	det	sker	en	hel	
del	 för	 att	 uppnå	målet	 om	 en	 fossilfri	 fordonsflotta	 till	
2030 där byte av drivmedel är en del men även eco-driving 
är	 viktigt.	 Företaget	 uppmuntrar	 förare	 att	 tänka	 på	 hur	
de	kan	köra	klimatsmart	och	mäter	bilarnas	 förbrukning.	
Det	 sätts	 upp	mål	 kring	 sparsam	 körning	 inom	 respekti-
ve	fordonsgrupp	där	de	som	klarar	målen	får	belöningar.	
Det	finns	fordonsdatorer	i	alla	bilar	och	däri	en	modul	för	
sparsam	körning.	 	Det	 finns	 ett	motstånd	 från	 vissa	mot	
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eco-driving	för	att	det	upplevs	minska	effektiviteten,	men	
de	som	är	duktiga	på	eco-driving	är	också	ofta	duktiga	på	
effektiv	körning	så	det	finns	ingen	motsägelse	i	detta.	

HVO	är	det	nya	bränslet	men	att	kunna	köra	på	det	och	
andra	miljövänliga	alternativ	bygger	mycket	på	tillgången	
till	tankställen.	Saknas	tillgång	till	bränsle	blir	det	ingen	om-
ställning.

Veronica	är	inne	på	att	det	kommer	att	behövas	fler	chauf-
förer	framöver.	Dessa	finns	delvis	på	olika	fordonsprogram	
men	kanske	också	 i	andra	branscher.	Det	handlar	om	att	
synliggöra	åkerinäringen	och	chaufförsyrket	på	nya	sätt	och	
för	fler	 tror	Veronica.	Företaget	behöver	också	vara	mån	
om	den	personal	som	finns	och	fortbildning	behövs	alltid.		
Idag	är	chaufförsyrket	mer	än	att	köra,	säger	Veronica.	En	
chaufför	ska	kunna	regelverk	med	kör-	och	vilotid,	datorer	
och	orderhantering,	kundkontakter	med	mera.	Chauffören	
är	helt	klart	en	viktig	del	av	företagets	varumärke,	företa-
gets	ansikte	utåt.

Kaj Johanssons har tre värdeord som står bakom deras va-
rumärkesbyggande	och	det	är;	personlig,	omtänksam	och	
modig.	Veronica	menar	att	grön	omställning	 faller	 in	un-
der	omtänksam	då	det	bland	annat	handlar	om	att	bry	sig	
om	vår	gemensamma	miljö.	Företaget	gör	en	hel	del	i	linje	
med	att	skapa	en	fossilfri	fordonsflotta.	Däremot	har	före-
taget	 inte	profilerat	 just	det	 arbetet	 så	 tydligt	utåt	 vilket	
skulle	kunna	vara	en	konkurrensfördel.	

Veronica	 säger	 att	fler	 behöver	 gå	 åt	 samma	håll	 för	 att	
det	ska	bli	resultat.		Hon	tycker	att	transportköparna	behö-
ver	lägga	in	krav	i	upphandlingar	till	exempel	på	viss	andel	
förnyelsebart	bränsle	så	att	 leverantören	tvingas	 fundera	
över	flera	alternativ	och	 redovisa	vilken	påverkan	de	har	
på	miljön.		

Företaget	tar	gärna	emot	praktikanter	och	brukar	då	låta	
praktikanterna	vara	hos	chaufförer	som	är	goda	förebilder.	
Veronica arbetar inte själv med frågor om HR och rekryte-
ring	men	önskar	att	åkerinäringen	blev	mer	blandad	vad	
gäller	kön,	ålder	och	utbildningsbakgrund.	Det	kommer	att	
behövas	 kompetens	 framöver	 och	 det	 finns	 säkert	 tjejer	
och	killar,	kvinnor	och	män	som	vi	missar	för	att	vi	är	för	
smala	i	vår	sökning.	Det	gäller	att	visa	upp	såväl	företaget	
som	branschen	för	fler.

Företaget	 försöker	anpassa	arbetet	 för	att	medarbetarna	
ska	få	så	bra	arbetstider	som	möjligt	och	för	att	det	ska	gå	
ihop	med	livet	som	förälder.	Vi	ser	också	att	våra	chauffö-
rer	som	är	män	blir	bättre	och	bättre	på	att	vara	föräldrale-
diga	och	att	vara	hemma	med	vård	av	barn.	

Det	är	få	kvinnor	i	branschen	och	inom	företaget.	Det	vill	
Veronica gärna se en ändring på och man börjar se en liten 
förändring	här,	 t	 ex	 på	 fordonsprogrammen	har	 andelen	

tjejer	ökat	markant.	 	Det	är	viktigt,	 tror	Veronica,	att	det	
finns	en	mix	på	alla	nivåer	i	företaget.	Då	blir	det	trovärdigt	
och	bättre	arbetsmiljö.	Sedan	är	det	så	att	när	fler	kvinnor	
kommer	 in	 i	 företaget	sprider	sig	ordet	och	nätverket	att	
rekrytera	ifrån	blir	bredare.	Den	som	börjar	i	företaget	får	
en	introduktion	om	värdegrund	eftersom	det	är	viktigt	att	
visa	vad	vi	står	för	säger	Veronica.

KULTUR OCH MÖNSTER I EN MANSDOMINERAD 
BRANSCH 
Berättelserna	verifierar	att	det	finns	likheter	mellan	skogs-
sektorn	och	åkerinäringen	både	på	plus-	och	minussidan.	
”Machokultur”	hämmar	också	potentiella	 intressenter	av	
alla	kön.

Med	machokultur	menas	 att	 det	 t	 ex	 på	 en	 arbetsplats	
finns	 förväntningar	på	hur	 ”riktiga	män”	är	 vad	dom	 ska	
göra,	säga	och	framstå	som.	Det	kan	vara	en	jargong	där	
svordomar,	könsord	och	ett	nedsättande	språk	används	om	
något kön eller om personer med annan etnisk bakgrund 
än	 svensk.	Det	 kan	också	handla	om	ett	endast	en	 sorts	
sexualitet	är	accepterad.	

Ofta	är	kulturen	subjektiv	på	så	sätt	att	den	inte	är	formu-
lerad	 utan	 den	 lever	 och	 upprätthålls	 genom	 informella	
strukturer	och	gemenskaper.	Allmänt	är	 informella	struk-
turer	inte	bra	för	jämställdhet.	För	den	som	inte	ingår	i	ge-
menskapen stängs ute både från informella beslut men det 
kan	även	handla	om	att	formella	beslut	grundas	i	informel-
la	grupperingar	som	inte	är	tillgängliga	eller	transparanta	
för	alla.	

Kulturen	byggs	upp	av	flera	delar	och	över	tid.	Den	kan	bli	
en	informell	maktfaktor	men	också	en	arbetsmiljöfråga	om	
det	till	exempel	inte	anses	som	macho	att	tänka	på	säker-
het	och	trygghet	samt	använda	säkerhetsutrustning	osv.	På	
detta	tema	finns	ett	par	studier	kopplat	till	just	machokul-
tur	som	arbetsmiljöfråga	inom	gruvnäringen.	

Machokulturen	 finns	 i	mansdominerade	miljöer	 och	 kan	
ringas	 in	 genom	 att	 arbetsplatsen	 och	 dess	 struktur	 ge-
nomlyses	med	 ett	 jämställdhetsperspektiv.	 Både	 kvinnor	
och	män	påverkas	av	den	och	kan	bidra	till	att	upprätthålla	
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den	men	givetvis	också	till	 att	 ifrågasätta	den.	Detta	kan	
vara	 svårt	 att	 komma	 åt	 och	 en	 del	män	 känns	 inte	 alls	
vid	 den	 eftersom	 en	 mansdominerad	 bransch	 inte	 med	
automatik	 innebär	en	machokultur.	 	Det	 skapas	 liknande	
begränsande ordningar kring kön även inom fält som do-
mineras av kvinnor men det fenomenet har inget tydligt 
namn.

Machokulturen kan vara begränsande när det kommer 
till;	
• Kompetensförsörjning
• Anställa	fler	av	underrepresenterat	kön
• Ser inte talanger
• Informella	ledare
• Svårt	att	få	handledare	till	praktikanter/förebilder	för	

branschen
• Eco-drivning och grön omställning

Grön omställning i en mansdominerad bransch
På	vilket	sätt	kan	machokulturen	stå	i	vägen	för	ambition	
en	att	klara	en	grön	omställning	till	2030?

Kvinnor som grupp är mer intresserade av frågor om kli-
mat, miljö och grön omställning och även mer angelägna 
att	ändra	sitt	eget	beteende	för	att	minska	klimatpåverkan.	
Om	branschen	har	svårt	att	locka	kvinnor	med	delvis	andra	
erfarenheter	och	perspektiv	än	befintliga	medarbetare	så	
blir	 det	 svårare	 att	 få	 kännedom	 om	 fler	 handlingsalter-
nativ	och	argument	för	dessa.	Om	machokulturen	får	stå	
orörd så kan den också vara i vägen för män som intres-
serar sig för branschen men inte vill vara en del av denna 
kultur.

Bilden av transportsektorn – utmaningar och möjlighe-
ter
För	att	beskriva	transportsektorn	krävs	många	olika	nyan-
ser.	Men	bilden	som	kommer	fram	i	föreliggande	rapport	
är	den	av	en	bransch	som	gärna	vill	medverka	till	en	fossi-
loberoende	fordonsflotta	till	2030	under	förutsättning	att	
det	 inte	innebär	några	risker.	Den	ekvationen	är	svår.	För	
det	finns	absolut	svårigheter	att	ta	sig	an	en	grön	omställ-
ning	på	ett	seriöst	sätt.	Det	är	dock	relevanta	hinder	som	
aktörer	inom	branschen	tar	upp.	

Utmaningar
• Kortsiktiga	politiska	beslut
• Svårt	att	räkna	hem	investeringar
• Små ekonomiska marginaler
• Dålig	kännedom	om	vad	tunga	fordon	transporterar	

och	vad	som	händer	om	dom	skulle	stå	stilla
• Svårt	att	rekrytera	vilket	gör	det	svårt	att	sätta	press	

på	befintliga	chaufförer
• Homogen mansdominerad bransch

Möjligheter
• Kunskaper om vilka bränslen som fungerar i olika 

miljöer
• Omställningsmöjligheter vid byte av fordon
• Samarbete	med	kunder	om	att	klimatkompensera
• Ett	sätt	att	stärka	varumärket	och	samtidigt	berätta	

om	branschen	och	att	slå	hål	på	myter

Jämställdhet och en grön omställning?
Kunskaper	om	jämställdhet	kan	bidra	till	förändringsarbe-
te	genom	att:	

• Ställa	relevanta	kritiska	och	utvecklande	frågor
• Bidra	till	fler	perspektiv,	problemformuleringar	samt	

förslag på lösningar
• Se strukturer som påverkar kvinnor och män i sam-

hället	och	i	branschen	samt	på	vilket	sätt	kvinnor	och	
män påverkar samhället och branschen

• Synliggöra	hur	strukturer	upprätthålls	av	strukturer
• Inse	att	förändringsarbete	bygger	på	att	förstå	system	

och	hur	en	förändring	påverkar	fler	delar	i	systemet
• Tänka	förändring	på	kort-	och	lång	sikt	både	vad	

gäller jämställdhet och grön omställning och om det 
finns	synergier	

• Se	representation	som	ett	första	steg	men	sedan	
kommer analys av vad snedfördelning beror på och 
vad	som	kan	göras	för	att	ändra	den

• Fördela	kvinnor	och	män	i	alla	roller	i	en	organisation	
eller företag

• Signalera	att	intresse	för	frågor	om	såväl	jämställdhet	
som	hållbarhet	finns	på	ledningsnivå

Förslag till fortsatt arbete
• Höj kunskapsnivån om jämställdhet hos ledningsfunk-

tioner
• Gör	en	plan	för	hur	det	aktiva	jämställdhetsarbetet	

ska ske
• Se arbetet med jämställdhet som en process mer än 

punkter	att	checka	av
• Tydliggör	befintlig	värdegrund	utifrån	ett	jämställd-

hetsperspektiv	–	håller	den?
• Använd jämställdhetsarbetet som en språngbräda i 

annat utvecklingsarbete 
• Undvik	separat	”rör”	för	jämställdhet
• Se	att	frågor	om	miljö,	kvalitet,	arbetsmiljö	och	

jämställdhet liknar varandra och använd erfarenheter 
och	forum	för	att	stärka	det	sammantagna	arbetet	för	
hållbarhet

• Jämställdhetsgranska	befintlig	kommunikation	i	text	
och	bild	samt	i	vilka	kanaler	det	förs	ut	information	
om	branschen/företaget	och	diskutera	förbättringar

• Följ	upp	arbetet	och	fira	framgångar
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FRÅGOR TILL ÅKERIBRANSCHEN
Jämställdhetsarbete	för	att	snabba	på	en	grön	omställning	
inom	åkerinäringen	går	inte	av	sig	själv.	Det	kommer	inte	
att	lösa	sig	med	tiden	eller	med	nästa	generation.	Det	som	
behövs är konkret handling av de som innehar ledande po-
sitioner	inom	näringen	idag.	

Vilka	beslut	kommer	att	fattas	som	är	 i	 jämställd	riktning	
och	 som	bidrar	till	 en	grön	omställning?	Det	finns	några	
kritiska	frågor	som	snarast	behöver	diskuteras	inom	såväl	
åkerinäringen som utbildningsväsendet och arbetsmark-
nadens	parter.	Därför	avslutas	rapporten	med	ett	par	frå-
gor	som	lämpar	sig	väl	att	ta	upp	på	ett	arbetsplatsmöte,	
ledningsgruppsmöte eller där åkerinäringen möter poten-
tiella	medarbetare.

Stolthet motiverar – hur bygger vi stolthet i branschen?
Stolthet	 för	 sin	yrkesroll,	 sitt	uppdrag	och	 sin	bransch	är	
en	framgångsfaktor	för	att	utveckla	befintliga	medarbeta-
re	och	locka	nya.	Dagens	chaufförer	är	de	bästa	ambassa-
dörerna.	

Åkerinäringen innehåller mycket. Hur visar vi på åkerinä-
ringens bredd?
Som	yrkeschaufför	är	du	företagets	ansikte	utåt,	har	möj-
lighet	att	 se	mycket	av	Sverige	och	världen	beroende	på	
vilka	uppdrag	du	har.	Din	insats	är	viktig	för	företaget	och	
för	kunden.	Du	får	lära	dig	teknik,	orderhantering	och	så	vi-
dare.	Branschen	uppskattar	om	du	har	med	dig	kunskaper	
från	tidigare	yrken	eller	intressen.

Dagens medarbetare känner vi – vilka är morgondagens 
medarbetare?
Rekrytera	 genom	 nya	 kanaler.	 Var	 finns	 morgondagens	
medarbetare och vilka kunskaper behöver de? Branschen 
behöver	fundera	på	vilka	nya	arenor/forum	som	dom	ska	
sikta	in	sig	på.	Är	ridsporten	en	möjlig	rekryteringsbas?	Här	
finns	 flera	 kvinnor/män	med	 vana	 att	 köra	 tungt,	 säkert	
och	 ibland	 långt	med	mycket	 dyrbar	 last.	 Dessutom	 kan	
hästintresserade	personer/hästägare/stallägare	tilltalas	av	
de	scheman	som	åkerinäringen	ibland	kan	erbjuda.		

Hur kombinera föräldraskap och förvärvsarbete?
Det	finns	idag	unga	kvinnor	som	kör	lastbil	men	de	slutar	
ofta	när	de	bildar	 familj.	Här	behöver	åkerinäringen	 tän-
ka	till.	Hur	kan	branschen	erbjuda	uppdrag	där	det	går	att	
kombinera föräldraskap och förvärvsarbete för kvinnor och 
män?

Vad är det som driver kraven på omställning? 
Det	är	viktigt	att	ta	sig	tid	att	diskutera	det	som	driver	kra-
ven	 på	 omställning,	 klimathotet.	 Är	 klimatförändringen	
ett	 reellt	 hot?	 Föreställningar	 som	 bör	 diskuteras	 är	 att	
klimatet	går	i	cykler	och	att	nu	när	vi	har	kalla	vintrar	och	
dessutom kalla somrar så kan väl inte klimathotet vara så 
allvarligt.	Dessutom	är	det	svårt	att	motivera	sig	till	att	göra	
skillnad	i	sitt	privatliv	eller	på	sin	arbetsplats	när	problemet	
är	globalt.	Detta	måste	få	ta	tid	 inom	företagens	miljöar-
bete.	
 
Hur får fler kännedom om branschens miljöarbete?
Åkerinäringen är en utskälld bransch och går det verkligen 
ihop	 att	 köra	 lastbil	 och	 samtidigt	 vara	 en	 klimatkämpe?	
Svaret	är	 ja.	Med	en	medveten	arbetsgivare	som	gör	det	
som	 är	 möjligt	 idag	 och	 planerar	 för	 framtida	 åtgärder.	
Åkerinäringen	bidrar	till	att	samhället	fungerar,	att	viktiga	
funktioner	löper	på	varje	dag.	Det	är	också	upp	till	konsu-
menterna	att	ta	sitt	ansvar	för	transporternas	klimatpåver-
kan.	

Hur syns hållbarhetsarbetet? 
Att	 åkerinäringen	 tar	 klimathotet	 på	 allvar	 är	 tydligt	 och	
en	signal	på	det	är	att	företag	själva	marknadsför	klimats-
marta	lösningar.		Vissa	väljer	att	ha	kompetens	i	sitt	företag	
som	fokuserar	på	hållbarhet	t	ex	en	hållbarhetschef.	

Backspegel eller framruta?  – vilket sätt väljer åkerinä-
ringen 
Det	handlar	om	att	ta	sig	ur	gamla	hjulspår	och	bryta	nor-
mer	vilket	är	svårt	eftersom	vanans	makt	är	stor.	Men	viljan	
att	arbeta	med	frågor	om	grön	omställning	och	jämställd-
het är också stor, vilket framkommit i samband med inter-
vjuerna.	Det	gäller	att	rita	sin	egen	karta	i	sin	egna	organi-
sation	för	att	på	bästa	sätt	orientera	mot	 framtiden	med	
både	jämställdhet	och	grön	omställning	som	ledstjärnor.	

Det	finns	beprövade	metoder	och	det	finns	kunskap	och	
praktiska	 exempel	 kring	 jämställdhet	 och	 klimatfrågor.	
Båda sakområdena påminner om varandra när det gäller 
att	det	behövs	kunskap,	ledare	som	står	upp	för	frågorna	
och	en	plan	för	hur	förändringsarbetet	ska	gå	till.	

Hur tar vi tillsammans åkerinäringen in i framtiden? 
Åkerinäringen	har	alla	möjligheter	att	satsa	på	dessa	frå-
gor	i	framtiden.	En	stark	bransch	som	gör	gemensam	sak	
och	lyfter	upp	frågor	om	jämställdhet	och	frågor	om	klimat	
kommer	att	få	resultat.
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Det	har	givetvis	skett	insatser	för	 jämställdhet	och	frågor	
om	miljö	inom	branschen.	Men	dessa	behöver	samlas	och	
spridas	 så	att	fler	 får	 kunskap	och	erfarenhet.	Dessutom	
finns	det	mer	att	göra	och	då	gärna	aktiviteter	som	är	i	linje	
med	det	som	företaget/organisationen	satt	som	affärsmål	
samt	 i	 linje	med	 en	 eventuell	 värdegrund	 eller	 ”code	 of	
conduct”.	

EXEMPEL PÅ EN MODELL FÖR INKLUDERANDE 
VERKSAMHET
För	att	visa	på	hur	en	sammanställning	kan	se	ut	bifogas	
en	modell	som	är	framtagen	inom	ramen	för	ett	jämställd-
hetsprojekt	som	hette	 Inkluderande	skog	(www.ltu.se/in-
kluderandeskog).	

Modellen	kallas	”Inkluderande	verksamhet”	och	kan	med	
fördel	göras	som	ett	första	steg	i	ett	jämställdhetsarbete.	
Den	fungerar	också	för	att	utveckla	ett	befintligt	arbete.	

Modellen	har	 fyllts	 i	 av	 rapportens	 författare	 utifrån	det	
som	framkommit	i	samtal	och	texter	just	kring	jämställdhet	
och	åkerinäringen.	Den	ska	uppfattas	som	ett	exempel	som	
kan	ge	vägledning	och	en	sammanfattande	bild	av	åkerinä-
ringen	i	norra	Sverige	sett	ur	ett	jämställdhetsperspektiv.
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