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- Sikkerhed

- Oftest kvinder, ældre og svage har større sandsynlighed for 

at blive antastet – og har en iboende frygt for at blive det →

kvinder kan ikke lide at rejse når det er mørkt

- Kvinder har mindre sandsynlighed for at være ude for en 

ulykke grundet mere respekt for loven, men når det går galt, 

bliver kvinder mere skadet end mænd (da kvinder oftest er 

fysisk mindre end mænd, hvilket biler ikke er designet til)

- Feminine og maskuline normer

- Mænd er mere vild med teknologi → bruger oftere bilen (el 

og konventionelle) og dele-services

- Kvinder går mere op i bæredygtighed → bruger cyklen of 

offentlig transport



…

- Betalt arbejde på arbejdsmarkedet

- Flere kvinder arbejder deltid → rejser uden for myldretid

- Får mindre i løn pga. deltids arbejde og manglen på 

mulighed for udvikling (grundet deltid) → flere mænd ejer 

en bil & bruger offentlig transport og cykel

- ‘Kvindearbejde’ (fx skole, sygepleje) findes også i lokal 

områder – ‘mandearbejde’ (fx finans) findes oftes kun i 

store byer → mænd rejser længere for job

- Ubetalt arbejde

- Kvinder ‘passer’ egne børn og står for husholdningen →

transportere andre i transporten & gør mange stops 



Planlægning

- For få kvinder der arbejder med transport planlægning – vi er 

ALLE bias! 

- Fx ud af i alt 61 transport ministre, har vi haft 3 kvinder

- Mangel på viden om sammenhængen

- Mangel på viden om den historiske planlægning – vi lægger 

‘lag’ oven på et system der er bygget til at transportere 

manden i hans bil

… men alder, indkomst, social status, etnicitet mm kan også 

forklare dele af det.





NEJ

Hvorfor?

- De planlægger for ‘alle’ … men hvem er ‘alle’?

- De simplificerer også – der tages højde for én slags brugere fx 

pendlere, samt der tages højde for folk med reduceret 

mobilitet

- Lige muligheder til alle – men det giver ikke ligestilling



NEJ

Hvorfor?

- Der bliver ikke indsamlet køns-inddelt data – der mangler 

viden

minus data/viden minus handlen

- … og hvis vi havde viden, hvad skal vi så gøre med den?



NEJ

Hvorfor?

”vi har jo ligestilling i Danmark”

”nej jeg vil ikke kaldes feminist”

”vi gør kvinder svage”

”usikkerhed gælder jo for alle køn”




