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Abstract 
On equal terms –   
A study of Vägverket Region Sydösts customer magazine Vägskälet, from an equality perspective. 
Dilek Varol and Therese Karlsson 
 
Our dissertation is written by commission from Vägverket Region Sydösts information 
department. The purpose is to find out how their customer magazine Vägskälet is from an 
equality perspective. We have divided the survey into two different parts. In the first part we use 
a quantitative content analysis. In the quantitative part of our essay we examine the content of 
the customer magazine by finding out how the gender equality shows itself among interview 
objects and in pictures, but also among writers and photographers when Vägskälet is created. This 
study is based on six issues of Vägskälet, three issues from 2004 and three issues from 2007. The 
centre of gravity in this study lies in finding out how the gender equality is represented today in 
the year 2007, but to get a point of comparison we also chose to examine the 2004 issues of 
Vägskälet.  
 
To determine how the editorial staff of Vägskälet thinks from an equality perspective when the 
magazine is created, the other part of our study was committed to interviewing four of the key 
persons that currently are a part of the editorial staff.   
 
The result from the quantitative content analysis shows that the distribution between men and 
women among those who have been interviewed and in number of pictures are uneven.  Among 
the interview objects, those who have been interviewed and have made a statement in Vägskälet, 
there are a majority of men by 72 percent in the year of 2007. The corresponding numbers for 
the year 2004 lies at 73 percent which means that the differences between the years are minimal. 
Even when it comes to the gender equality among pictures, men are shown far more immensely 
even though the numbers aren’t as prominent as in those who make statements. The results show 
that far more women occur in pictures in the 2007 in comparison to 2004. Regarding the results 
concerning male and female writers and photographers between the years 2004 and 2007, the 
results are different. The editorial staff for Vägskälet in 2007 are dominated by women when in 
2004 men and women where more evenly divided.   
 
The research findings from our interviews show that there are certain amounts of awareness 
among the editorial staff when it concerns the equality perspective in the everyday work with 
Vägskälet. This equality awareness concerns foremost the gender distribution in the magazine and 
our informants work on a daily basis to achieve a higher degree of representation of women in 
the magazine. Our informants point out that the labour occupation Vägskälet reflects are mainly 
dominated by men and the uneven numbers in the magazine could be explained by that fact. All 
of our informants agreed on that there were room for improvement when it concerns the 
progress of achieving even numbers in the representation of gender distribution in the magazine. 
 
Keywords: Equality, equality perspective, gender distribution, customer magazine, strategic 
communication, Vägverket Region Sydöst. 
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Sammanfattning 
 
På lika villkor –  
En studie av Vägverket Region Sydösts kundtidning Vägskälet ur ett jämställdhetsperspektiv 
 
Dilek Varol och Therese Karlsson 

 
Vår uppsats är skriven på uppdrag av Vägverket Region Sydösts informationsavdelning i syfte att 
ta reda på hur deras kundtidning Vägskälet är ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi har delat upp 
undersökningen i två delar. I den första delen använder vi oss av en kvantitativ innehållsanalys. 
Här undersöker vi innehållet i tidskriften genom att ta reda på hur könsfördelningen ser ut bland 
intervjuobjekt och i bilder samt hur könsfördelningen är bland skribenter och fotografer när 
Vägskälet skapas. Denna undersökning baseras på sex nummer av Vägskälet, tre nummer från 
2004 och tre nummer från 2007. Tyngdpunkten i studien ligger på att ta reda på hur det ser ut 
idag, år 2007, men för att få en jämförelsepunkt valde vi att även undersöka 2004 års tidskrift.  
 
För att se hur Vägskälets redaktion tänker ur ett jämställdhetsperspektiv när tidskriften skapas 
ägnades den andra delen av undersökningen till samtalsintervjuer med fyra av nyckelpersonerna i 
den nuvarande redaktionen.  
 
Resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen visar att fördelning mellan män och kvinnor 
bland intervjuobjekt och i bilder är ojämn. Bland intervjuobjekten, de som får komma till tals i 
Vägskälet, är det en majoritet av män på 72 procent år 2007. Motsvarande siffra för år 2004 ligger 
på 73 procent vilket innebär att skillnaden mellan åren är liten. Även vad gäller könsfördelningen 
i bilder förekommer män i högre utsträckning än kvinnor även om siffran inte är lika markant 
som bland intervjuobjekten. Resultaten visar att det är fler kvinnor på bild i 2007 års nummer av 
Vägskälet i jämförelse med 2004 års nummer. Resultaten gällande manliga och kvinnliga 
skribenter och fotografer i Vägskälet visar på olika siffror 2004 och 2007. Redaktionen för 
Vägskälet 2007 domineras av kvinnor medan det 2004 är en jämnare fördelning mellan manliga 
och kvinnliga skribenter och fotografer. 
 
Resultaten från våra samtalsintervjuer visar att det finns en medvetenhet i redaktionen när det 
gäller att tänka på jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet med tidskriften. Det visade sig 
att redaktionen främst tänker på könsfördelningen i tidskriften, informanterna arbetar med att få 
med kvinnor i text och bild i den mån det går. De pekar på det faktum att den verksamhet som 
Vägskälet speglar är mansdominerad och den ojämna könsfördelningen i tidskriften kan bland 
annat förklaras av det. Informanterna var eniga om det finns förbättringspotential när det 
kommer till att få en jämnare könsfördelning i tidskriften. 
 
 
Nyckelord: Jämställdhet, jämställdhetsperspektiv, könsfördelning, kundtidning, strategisk 
kommunikation, Vägverket Region Sydöst. 
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1 Inledning 
 
Jämställdhet innebär i korta ordalag att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter inom alla områden i livet. En självklarhet kan tyckas men i verkligheten är så inte 
fallet. Ett steg att bidra till ett jämställt samhälle är att synliggöra kvinnors och mäns olika villkor, 
denna uppsats är ett sådant bidrag.  
 
Vi fick på initiativ av Vägverket Region Sydösts (VSÖ) informationsavdelning uppdraget att 
undersöka hur någon av deras informationsinsatser är ur ett jämställdhetsperspektiv. Vägverket är 
en myndighet som ska följa de jämställdhetspolitiska mål som riksdagen har satt upp, därför kan 
en undersökning som denna bidra till jämställdhetsarbetet inom verksamheten. Vi fick relativt fria 
tyglar att avgöra hur undersökningen skulle utformas. Det mynnade till slut ut i en uppsats kring 
hur jämställdhetsperspektivet ser ut i VSÖ: s kundtidning Vägskälet.  
 
Syftet blev att ta reda på hur könsfördelningen ser ut i tidskriften i bilder och text samt hur 
könsfördelningen ser ut bland skribenter och fotografer. Vi utförde även intervjuer för att ta reda 
på hur redaktionen tänker ur ett jämställdhetsperspektiv när tidskriften skapas. 
 
Tidigare forskning visar att en del liknande undersökningar har gjorts vad gäller könsfördelning i 
nyhetspress. Vårt bidrag till forskningen, och främst till VSÖ: s verksamhet, är att 
uppmärksamma en kundtidnings jämställdhetsperspektiv samt hur redaktionen tänker kring detta 
i sitt dagliga arbete.  
 
Ett annat motiv till att vi valt att skriva om jämställdhetsperspektivet i Vägskälet är för att VSÖ 
ska ha nytta av det resultat som framkommit av vår undersökning men även att det ska bidra till 
ett ökat medvetande hos dem som är med i produktionen av Vägskälet.  
 
 
1.1 Disposition 

Här följer en beskrivning av vår uppsats och hur den är disponerad.  

Kapitel 2 – I detta kapitel presenterar vi vårt syfte och de frågeställningar som legat till grund för 
vår uppsats. 

Kapitel 3 – Här ger vi en bakgrund till Vägverkets verksamhet genom att beskriva 
verksamhetsidé, organisationsstruktur, kommunikationspolicy och jämställdhetsarbete. Vidare 
beskrivs VSÖ: s arbete med Vägskälet. 

Kapitel 4 – I detta kapitel presenterar vi vad begreppet jämställdhetsperspektiv har för innebörd i 
vår undersökning.  

Kapitel 5 – Denna del av vår uppsats tar upp tidigare forskning. Här presenterar vi tidigare 
forskning som rör könsfördelning i nyhetspress.  

Kapitel 6 – Tar upp de teorier som vi har använt oss av i vår uppsats. Vår teoridel har berört 
olika områden såsom strategisk och extern kommunikation, genusteori och 
jämställdhetsintegrering. 
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Kapitel 7 – Vår undersökning resulterade i att vi använde oss av två olika metoder. I detta kapitel 
förklarar vi hur vi gick tillväga i den kvantitativa respektive den kvalitativa undersökningen. 

Kapitel 8 – I vår resultatredovisning framkommer de resultat som vår undersökning lett fram till. 
Även i denna del delar vi upp våra resultat i en kvantitativ och en kvalitativ del.  

Kapitel 9 – Här diskuterat vi våra resultat och de slutsatser som kan dras utifrån dem. Vi kopplar 
även in de teorier vi använt oss av och besvarar våra frågeställningar.  

Kapitel 10 – Uppsatsen har skrivits för att VSÖ ska kunna förbättra sitt arbetssätt gällande 
jämställdhetsperspektivet i deras kundtidning Vägskälet. Därav har vi här gett 
handlingsrekommendationer. 

Kapitel 11 – Här följer förslag på vidare forskning som VSÖ i framtiden skulle kunna 
vidareutveckla. 
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2 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka jämställdhetsperspektivet i Vägverket Region Sydösts 
kundtidning Vägskälet. Vi ska ta reda på hur fördelningen är mellan män och kvinnor i bild och 
text i tidskriften samt undersöka hur könsfördelningen är mellan män och kvinnor när Vägskälet 
skapas. De tidskrifter som ingår i denna undersökning är från åren 2004 och 2007. Vi har valt att 
undersöka och jämföra dessa år för att se om det finns någon skillnad mellan dem ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 
Vi har också valt att undersöka hur redaktionen tänker ur ett jämställdhetsperspektiv när 
Vägskälet arbetas fram. Detta för att väcka redaktionens tankar och medvetenhet kring 
jämställdhetsperspektivet i arbetet med Vägskälet. 
 
Ändamålet med studien är i förlängningen att Vägverket Region Sydöst ska kunna ha nytta av 
resultaten i sitt fortsatta arbete med Vägskälet.   
 
 
2.1 Frågeställningar 
 

 Hur ser innehållet i Vägskälet ut ur ett jämställdhetsperspektiv under år 2004 och år 2007?  
- Hur ser könsfördelningen ut i text och bild? 
- Hur ser könsfördelningen ut bland skribenter och fotografer när Vägskälet skapas?  

 
 Hur tänker redaktionen ur ett jämställdhetsperspektiv när Vägskälet arbetas fram? 

 
 Hur ser redaktionen på resultaten i den kvantitativa innehållsanalysen? 
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3 Bakgrund Vägverket  
 
I det här kapitlet presenterar vi Vägverket och dess verksamhet. Det är viktigt att se helheten av 
verksamheten när en undersökning som denna ska genomföras. I detta stycke lyfter vi bland 
annat fram Vägverkets jämställdhetsarbete för att ge en bakgrund till hur Vägverket arbetar med 
jämställdhet inom verksamheten.  
 
 
3.1 Vägverkets mål, vision och verksamhetsidé 
 
Vägverket har två mål som är uppsatta av riksdagen. Det ena målet rör trafiksäkerheten. Där är 
det långsiktiga målet att antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor ska minska. 
Det andra målet rör transportpolitiken. Där är det övergripande målet att Vägverket ska 
säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 
(http://www.vv.se/templates/page3____25.aspx) 
 
Vägverkets vision och verksamhetsidé genomsyrar arbetet inom verksamheten och visar hur 
Vägverket ser på sitt ansvar på väg till målen.  
 
Vägverkets vision lyder: Vi gör den goda resan möjlig. 
 
Vägverkets verksamhetsidé lyder: Med människan i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, 
säkra och miljöanpassade transporter för medborgare och näringsliv. 
(http://www.vv.se/templates/page3____23.aspx) 
 
 
3.2 Vägverkets organisationsstruktur 
 
Vägverket är en statlig myndighet som leds av en styrelse som är utsedd av regeringen. Det är 
styrelsen som ansvarar för verksamheten. Under styrelsen är det generaldirektören som är chef 
för Vägverket. 

Vägverket är uppdelat i ett huvudkontor, två nationella stöd- och utvecklingsenheter, sju 
regioner, tre affärsenheter och tre resultatenheter. Huvudkontoret är stationerat i Borlänge och 
de sju regionerna är uppdelade som följer: 

• Region Norr (huvudort Luleå) 
• Region Mitt (huvudort Härnösand) 
• Region Stockholm (huvudort Stockholm)  
• Region Mälardalen (huvudort Eskilstuna) 
• Region Väst (huvudort Göteborg)  
• Region Sydöst (huvudort Jönköping)  
• Region Skåne (huvudort Kristianstad) 

Regionerna ansvarar för hela den regionala verksamheten. Det gäller dock inte den verksamhet 
som pågår inom affärsenheterna (Färjerederiet, Konsult och Produktion) och resultatenheterna 
(Förarenheten, Trafikregistret och VUC- Vägsektorns utvecklingscentrum). 
(http://www.vv.se/templates/page3____11901.aspx) 
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3.3 Vägverkets kommunikationspolicy 
 
Vägverkets kommunikationspolicy handlar om att Vägverket ska skapa en trovärdig, öppen och 
kreativ dialog med medborgare, näringsliv, anställda och andra aktörer. Dialogen ska leda till en 
ömsesidig förståelse mellan Vägverket och deras kunder, intressenter och media. 
 
Syftet med kommunikationen är att förmedla och inhämta viktig information. Det handlar om att 
förmedla kunskap och påverka attityder samt marknadsföra Vägverkets kommersiella 
verksamhet. Strävan är att bedriva effektiv och professionell kommunikation för att leva upp till 
Vägverkets vision och verksamhetsidé. 
 
Vägverket ska ta hänsyn till mottagarnas villkor och utforma budskapet efter mottagaren samt 
välja lämplig kanal. Det handlar också om att ta ansvar för budskap genom att inse betydelsen av 
att hur Vägverket kommunicerar är lika viktigt som vad Vägverket kommunicerar. Budskapen som 
kommuniceras ska vara begripliga och trovärdiga och målgruppsanpassade. 
(http://www.vv.se/templates/page3____1573.aspx) 

 
3.4 Vägverket Regions Sydöst 
 
Vår undersökning är begränsad till Vägverket Region Sydöst (VSÖ) och därför beskriver vi den 
mer utförligt. VSÖ omfattar fem län. Dessa är Blekinge, Kronobergs, Östergötlands, Jönköpings 
och Kalmar län. Regionkontoret ligger i Jönköping. Lokalkontoren hittar man i Kalmar, 
Karlskrona, Linköping och Växjö. Inom regionen finns cirka 220 medarbetare, cirka hälften av 
dem arbetar på regionkontoret. 

Regionkontoret är uppdelat i sex avdelningar. Dessa är Regionchef (verksamhetsstyrning), 
Samhälle, Information, Vägbyggnad, Trafikantservice och Specialiststöd. Avdelningarna arbetar 
mycket gemensamt då arbete i projektform är vanligt. 
(Intranätet Infarten) 

 
3.5 Vägverket Region Sydösts kundtidning Vägskälet 
 

Vägskälet är en extern kundtidning för Vägverket Region Sydösts intressenter och 
samarbetspartner som utkommer fyra gånger per år. Syftet med Vägskälet är att den ska bidra till 
Vägverkets vision eftersträvas genom att föra ut Vägverkets frågor till myndighetens kunder. 
 
Tidningen vänder sig till regionala beslutsfattare, opinionsbildare, entreprenörer, konsulter, 
media, intresseorganisationer och samarbetspartner såsom kommuner, regionförbund och 
länsstyrelser. Sekundär målgrupp är de anställda inom VSÖ samt VSÖ-pensionärer 
(ambassadörer för Vägverket). Vägskälet är primärt en envägskanal och dialog upprättas genom 
andra kanaler men tidningen ska ändå ge ”ingångar” till Vägverkets webbplats på Internet för den 
läsare som vill ha mer information och kunskap. Upplagan för Vägskälet ligger på 3100 exemplar, 
varav 2350 exemplar skickas ut till prenumeranter. 
 
Vägskälet ska medverka till att Vägverkets frågor lyfts upp i den allmänna debatten. Detta ska ske 
på ett trovärdigt och begripligt sätt. 
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Mål med tidningen: 
• Stärka Vägverkets image. 
• Ha ett innehåll som primärt utgörs av reportage gällande den regionala verksamheten, och då inte minst 

sektorsuppgifterna. 
• Ha ett innehåll som upplevs som värdefullt vetande på ett tillgängligt sätt. 
• Lyfta fram andra väghållares projekt, som bidrar till att nå de transportpolitiska målen. 
• Lyfta fram goda exempel på bra samarbete med transportörer, transportköpare och företrädare för 

”vanliga” trafikanter och som bidrar till att nå de transportpolitiska målen. 
(Viljeinriktning för Vägskälet, se bilaga 1) 

 
Ansvarig utgivare är regionens informationsansvarig. Informations- och marknadsavdelningen 
ansvarar för Vägskälets innehåll. Redaktör för tidningen är pressinformatören på 
informationsavdelningen. Vägskälet har ett omfång på 16 sidor, den trycks på externt tryckeri och 
distribueras via Posten. 
 
Tidigare var Vägskälet riktad till två målgrupper, både personal och kunder. I slutet av 2003 blev 
tidningen en kundtidning som enbart riktar sig till kunder som målgrupp. 
 
 
3.6 Jämställdhetsarbete inom Vägverket 
 
I Vägverkets fördjupningsdokument för jämställdhet står det att all verksamhet inom Vägverket 
ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Verksamheten ska bedrivas så att de tjänster och den service 
som erbjuds medborgarna är lika tillgängliga och lika väl anpassade för alla, oavsett kön. 
 
3.6.1 Jämställdhetspolitiska mål 
 
Riksdagen har beslutat om ett övergripande jämställdhetspolitisk mål som innebär att: 
 
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (Vägverket, 
Fördjupningsdokument Jämställdhet, 2007, s.6). 
 
Detta mål ska gälla inom alla politikområden och gäller då också Vägverket. 
 
3.6.2 Jämställdhetsintegrering 
 
Regeringen och EU har också beslutat att jämställdhetsintegrering är den strategi som ska 
användas för att uppnå jämställdhet i samhället. Jämställdhetsintegrering innebär att man inom 
olika arbetsområden arbetar ut ett jämställdhetsperspektiv. 
 
3.6.3 Transportpolitiska mål – delmål jämställt transportsystem 
 
Vägverket lyder under ett övergripande mål för transportpolitiken. Målet innefattar  
 
Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet (Fördjupningsdokument Jämställdhet, 2007, s.7). 
 
Det sjätte delmålet i detta övergripande mål innefattar ett jämställt transportsystem.  
 

  11



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 (Fördjupningsdokument 
Jämställdhet, 2007, s.7). 
 
3.6.4 Internt jämställdhetsarbete  
 
Vägverkets arbete med intern jämställdhet rör exempelvis representation, befordran och 
möjlighet till kompetensutveckling och utbildning. Vägverket har en jämställdhets- och 
mångfaldsplan som rör detta arbete och den följs upp årligen. (Checklista för jämställdhet i 
vägplaneringen, 2006) 
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4 Begreppsdefinition 
 
 
4.1 Jämställdhet  
 
Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i 
livet. Jämställdhet förutsätter jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt 
oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter 
i arbete, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, 
delat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från könsrelaterat våld (Jacobsson, 2005, s. 5). 
 
 
4.2 Jämställdhetsperspektiv 
 
I vår uppsats och i våra frågeställningar använder vi oss av begreppet jämställdhetsperspektiv. I 
detta stycke följer en definition av vad detta begrepp innefattar i vår undersökning.  
 
I den kvantitativa delen av uppsatsen avser vi att ta reda på hur jämställdhetsperspektivet ser ut i 
innehållet i Vägskälet under åren 2004 och 2007. Jämställdhetsperspektivet i denna del har vi 
begränsat till hur könsfördelningen är i tidskriften. Det vill säga i hur stor utsträckning män och 
kvinnor syns och får komma till tals i tidskriften. 
 
När vi undersöker jämställdhetsperspektivet i den kvalitativa delen blir begreppet något vidare. I 
denna del tar vi reda på hur redaktionen arbetar med jämställdhetsperspektivet i Vägskälet. Här 
kommer jämställdhetsperspektivet att innefatta könsfördelningen till största del. Begreppet innefattar 
också hur man arbetar ur ett jämställdhetsperspektiv för att få tidskriften att tilltala både män och 
kvinnor. Här kommer också tankar upp om att redaktionen vill gå ett steg längre med 
jämställdhetsperspektivet och inte enbart se till könsfördelningen. I dessa sammanhang handlar 
jämställdhetsperspektivet också om vad man skriver och hur man skriver om det. 
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5 Tidigare forskning 
 
 
5.1 Könsfördelning i media 
 
Rapporten Räkna med kvinnor från nyhetsstudien Global Media Monitoring Project 2005 har 
undersökt fördelningen mellan män och kvinnor i media. De har granskat fördelningen vad gäller 
nyhetssubjekt, reportrar och presentatörer. Det gjordes ett nedslag i Sveriges nyhetsutbud den 16 
februari 2005, åtta svenska nyhetstidningar ingick i studien. Av undersökningen framkom att 
nyhetsutbudet präglas av kvinnors underrepresentation. Fördelningen visar att nyhetssubjekten 
består av 70 procent män och 30 procent kvinnor. Maria Jacobsson som har sammanställt 
rapporten anser att det är oroväckande att siffrorna har sjunkit med 1 procent under en 
femårsperiod istället för att stiga. Den kvinnliga representationen låg alltså på 31 procent år 2000 
och på 30 procent år 2005. (Jacobsson, 2005) 
 
Könsfördelningen bland reportrar visar även den på ojämna siffror. Här är 35 procent kvinnor 
och 65 procent män av reportrarna. I rapporten framkommer att den stadiga siffran på cirka två 
tredjedelar män och en tredjedel kvinnor har legat på samma nivå sedan 10 år tillbaka. 
(Jacobsson, 2005) 
 
Rapporten tar även upp det faktum att det är förvånande att ett land som Sverige, som anses vara 
ett av världens mest jämställda länder, har låga siffror och det finns skäl att tala om en så kallad 
”strukturell underrepresentation” av kvinnor. Samtidigt förs ett argument att det inte räcker med 
att räkna antal för att få en helhetsbild av jämställdheten, det är också viktigt att titta på hur 
kvinnor framställs. Intresset för dessa frågor växer när redaktionen görs medveten om vems 
åsikter och värderingar som ska synas i nyheterna som förmedlas. I rapporten förs en syn fram 
kring att svenska journalister ofta värjer sig mot att nyhetsrapporteringen inte är jämställd och 
journalister kommer ofta med förklaringen att de bara speglar verkligheten. De lyfter även fram 
att det inte finns en så kallad könsmedvetenhet inom journalistkåren. (Jacobsson, 2005) 
 
Rapporten går inte enbart in på hur könsfördelning ser ut bland dem som får komma till tals utan 
den har även undersökt hur könsfördelningen ser ut inom olika bevakningsområden, det vill säga 
inom vilka områden män respektive kvinnor får uttala sig. Det framkommer att det mest är 
ministrar, regeringstalespersoner och personer med politiskt anknytning som får mest utrymme i 
medierna och dessa yrkesområden består av 72 procent män. På en andraplats kommer yrken i 
form av statsanställda inom olika områden och ännu en gång kan mönster urskiljas genom att 
även den sektorn består av 76 procent män. (Jacobsson, 2005) 
 
Journalisternas argument gentemot dessa ojämna siffror är att de säger sig sträva efter att bevaka 
makten och eftersom makthavarna i Sverige till stor del består av män, blir också detta synligt i 
medierna. (Jacobsson, 2005) 
 
Det finns även belägg, enligt rapporten, att män uttalar sig som expert, kommentator och 
talesman mer frekvent än kvinnor. Även om det handlar om vad en person har sagt eller uträttat 
får män ändå större utrymme i artiklar och olika inslag. Kvinnor får oftare uttala sig mer allmänt i 
medierna och för att ta ett konkret exempel så har rapporten uppgifter där det framkommer att 
pressen har citerat 41 stycken kvinnor och 100 stycken män medan det fanns 26 stycken kvinnor 
som porträtterades på bild och 59 stycken män. (Jacobsson, 2005) 
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Jacobsson menar även att jämställdhet är en kvinnofråga och ger en förklaring till varför det är så. 
Genus och jämställdhet är inte tillräckligt etablerat i nyhetsvärlden och när det granskades hur 
många artiklar som tog upp begreppet jämställdhet fanns fyra stycken artiklar om ämnet och alla 
artiklar hade en gemensam nämnare, nämligen att en kvinnlig majoritet fick komma till tals i dess 
artiklar. Detta påvisar att de båda ämnena fortfarande behandlas som en kvinnofråga. (Jacobsson, 
2005) 
 
En positiv utveckling inom området för jämställdhetsmedvetande är att rapporten ger exempel på 
ett antal dagstidningar som själva har satt upp olika mål att nå och fullfölja gällande ämnet. 
Exempelvis har Göteborgsposten själva har gått ut och sagt sedan 16 februari, 2005 att de ska arbeta 
för att bli bäst på att framställa män och kvinnor ur ett jämställt perspektiv. De ska även sträva 
efter att ha en jämn könsfördelning bland läsare, interna och externa skribenter, fotografer och i 
text och bild. Utöver detta som nyss nämnts så ska de också försöka att öka medvetandet och 
attityden hos deras medarbetare och läsare. Till dessa ideal förenar sig även andra tidningar och 
medier och det poängteras även att dessa initiativ förhoppningsvis skapar medvetenhet och leder 
till en jämnare könsfördelning i framtiden. (Jacobsson, 2005) 
 
 
5.2 Genusrepresentation i nyhetsmedier 
 
I boken Medier, genus och makt problematiserar medieforskaren Gunilla Jarlbro frågan kring 
representation av kvinnor och män i nyhetsmedier. Jarlbro presenterar aktuell forskning kring 
genusrepresentation i olika nyhetsmedier. Hon hänvisar bland annat till en doktorsavhandling 
skriven av Sahlstrand som har belyst representationen av nyhetskällor i svensk morgonpress.  
 
Sahlstrand (2000) visar ett resultat i sin avhandling där 77 procent av de muntliga nyhetskällorna 
var män och 23 procent var kvinnor. Sahlstrand kom också fram till resultat som visade att om 
reportern var en kvinna förekom kvinnliga källor i högre utsträckning än om reportern var en 
man. Trots det var de manliga källorna klart dominerande. Kvinnliga reportrar använde sig av 
män som källor till närmare 70 procent medan motsvarande siffra för manliga reportrar låg på 82 
procent. 
 
Jarlbro menar att det finns en stor fara i att medieinnehållet till stor del handlar om mäns görande 
och tyckande, de referensramar vi använder blir då ur ett manligt perspektiv. Istället för en allmän 
opinion blir det en manlig opinion. Mer än halva mänskligheten utesluts och då ligger fokus på 
männens intresse. Jarlbro lägger även in demokratiaspekter i sitt resonemang. Hon menar att om 
medierna är en del av den demokratiska offentligheten måste också alla medborgartyper får 
komma till tals. (Jarlbro, 2006) 
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6 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som är relevanta för vår undersökning. 
De kan ses som uppsatsens ramverk och berör både kommunikationsteorier samt 
jämställdhetsarbete och genusteori. 
 
 
6.1 Kundtidningar 
 
Här följer en beskrivning av vad kundtidningar är och vad den som kanal innebär för en 
myndighet eller organisation. Vi anser att ett sådant avsnitt är motiverat då vi undersöker en 
kundtidning i vår undersökning. 
 
Erikson (2005) beskriver hur företag kan använda sig av redaktionellt utformade tidningar för att 
ge kunder fakta om företaget. Det är inte ovanligt att kundtidningen utformas av 
informationsavdelningen, då medarbetarna där har kunskap om tidningsproduktion. Erikson 
betonar betydelsen av att ha ett klart syfte med kundtidningen. Här gäller det att ta ställning till 
om syftet är att ge nyheter på ett snabbt och kortfattat vis eller om syftet snarare ska vara att ge 
fördjupande fakta ur ett brett perspektiv. Ett sätt att skapa en trovärdig kundtidning är enligt 
Erikson att behandla frågor inom branschen, utveckling inom miljö och teknik och intervjuer 
med kunder och beslutsfattare. 
 
I artikeln Nu ska alla ha en egen tidning från tidskriften Resumé tas fenomenet kundtidningar upp. 
Där nämns bland annat att det är en bransch med miljontals kronor i omsättning. Det som 
framgår är att alla kundtidningar i stort sett har samma syfte, nämligen att bidra till att lämna 
kunden lojal, nöjd och glad och främja till nya köp. (Axelsson, 2003) 
 
Självklart kan syftet med en kundtidning variera från företag till företag men vissa saker har de 
gemensamt. De företag som i denna artikel blivit tillfrågade och som själva ger ut en kundtidning 
beskrev fenomenet såhär:  
 
En kundtidning ska bidra till att: 

 Stärka varumärket 
 Fungera som en informationskanal till befintliga kunder 
 Stärka kundernas lojalitet  
 Öka återköpsfrekvensen hos befintliga kunder 
 Fungera som en säljkanal 
 Attrahera nya kunder 
 Andra funktioner 

(Axelsson, 2003) 
 
Förutom ovan nämnda punkter finns det andra användningsområden, såsom att föra kunderna 
samman och därmed skapa en gemenskap dem emellan. (Axelsson, 2003) 
 
Enligt Magnus Söderlund, professor på centret för konsumentmarknadsföring på 
Handelshögskolan i Stockholm kan kundtidningen fungera på fler sätt än att bara vara en kanal 
mellan företag och kunder. 
 
En del produkter bygger på att man måste samverka för att det ska vara kul. Kundtidningen kan fungera som ett 
instrument för att tala om att det finns fler därute som har samma sak eller intresset (Axelsson, 2003, s.35). 
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En del företag ser kundtidningen som en mer kommersiell kanal såsom Carina Wimert, 
produktchef på Beckers Färg. 
 
Det är mest för att få en bekräftelse på att det finns läsarintresse. Det överordnade syftet med tidningen är 
varumärkesbyggande och att placera in Beckers in i en miljö och produkterna i ett sammanhang som skapar 
trovärdighet och ger inspiration och idéer på ett sätt som man inte gör med annonsering (Axelsson, 2003, s.35). 
 
De flesta är ense om att marknaden inom kundtidningsbranschen kommer att öka kraftigt. Vd:n 
på Appelbergs, Erik Strand, menar att det är fler marknads och informationsdirektörer som anser 
att kommunikationen är mer effektiv i kundtidningsform än andra.  
 
Det är i många fall bättre att få ut information och bygga relationer så här än via annonsering (Axelsson, 2003, 
s.32). 
 
Andra åsikter som framkommer är att många branschföreträdare anser att 
kundtidningsbranschen är ung och att det kommer att växa ytterligare i framtiden. Dels är det 
också viktigt att behålla kommunikationen med sina kunder och längre fram kommer det att 
bildas nya sätt att åstadkomma det.  
 
Bengt Åkesson, på Åkesson & Curry uttrycker det såhär: 
 
Jag tror över huvudtaget att kommunikation och marknadskommunikation håller på att förändras. Man är mer 
öppen för att kommunicera på andra sätt med sina kunder och det är ett bra exempel på det. Det är en ung 
bransch, kunskapen ökar och jag tror den kommer att fortsätta växa (Axelsson, 2003, s.33). 
   
Det som kan upplevas som problematiskt med kundtidningar är att det kan vara svårt att få en 
uppfattning om hur många det är som läser dem fastän man vet hur stor upplaga det rör sig om. 
Ekonomiska aspekter spelar in här eftersom det kostar tid och pengar att genomföra diverse 
läsvärdesundersökningar. Dels påpekar Axelsson (2003) att innehållet i kundtidningar ibland kan 
upplevas som tvivelaktigt eftersom publiken är medveten om att den kommer från ett företag 
och att innehållet är styrt. Det som alla är överens om är det faktum att kundtidningar är en seriös 
bransch och att det i framtiden kommer att läggas mer pengar inom det området. Även om de 
flesta tidningarna görs internt så tjänar det ett syfte, nämligen att det bidrar till att stärka 
varumärket och fungera som en informationskanal. (Axelsson, 2003) 
 
 
6.2 Kommunikationsprocessen  
 
Inom kommunikationsprocessen finns det två olika perspektiv. Det ena perspektivet är 
processkolan som fokuserar på sändarperspektivet och ser kommunikationen som en linjär 
process (sändaren sänder ett budskap till mottagare). Det andra perspektivet kallas för semiotiken 
och inriktar sig på mottagarens meningsskapande, hur mottagaren tolkar ett budskap. (Fiske, 
1990)  
 
Processkolan ser kommunikationen som en enkelriktad process, om inte mottagaren tar emot 
meddelandet anses kommunikationen vara misslyckad. Fokus ligger på att transportera 
meddelandet från sändare till mottagare och utmärkande för processkolan är att det handlar om 
styrd kommunikation. (Falkheimer, 2001) 
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Falkheimer fortsätter att beskriva den andra skolan men till skillnad från Fiske (1990) som 
benämner denna inriktning som semiotik föredrar Falkheimer att kalla skolan för kulturskolan. 
Skälet till att han benämner den så är att han anser att semiotik är en inriktning medan 
kulturskolan ger ett bredare perspektiv på inriktningen. Till skillnad från processkolan är 
kulturskolan utmärkande för att den betonar relationerna mellan sammanhang, meddelande och 
mottagare. Tolkningen och meningsskapandet har stor betydelse inom denna inriktning. 
Mottagaren är fri att ge mening och tolka meddelandet, detta innebär att sändaren inte är 
överordnad mottagaren, och budskapet är inte styrt på samma sätt som i processkolan. 
Falkheimer menar att meddelandet ses som öppna texter och att mottagaren ger texten olika 
betydelser i form av tecken. Kulturskolan menar att om inte detta meningsskapande finns, finns 
inte heller kommunikation. (Falkheimer, 2001) 
 
Vår undersökning inriktar sig främst på sändarperspektivet då vi främst fokuserar på vad 
Vägskälet förmedlar ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur redaktionen arbetar med att sända ut 
en ”jämställd” tidskrift.  
 
 
6.3 Strategisk kommunikation och extern kommunikation 
 
Vägskälet är en av VSÖ: s externa kanaler och fungerar som en del i VSÖ: s strategiska 
kommunikation. Därav lyfter vi i detta stycke fram den strategiska kommunikationens olika 
funktioner samt de motiv som finns med att arbeta med extern kommunikation. 
 
Strategisk kommunikation är enligt Falkheimer (2001) egentligen en kombination av intern och 
extern kommunikation och har ett planerat mål att uppnå. Den strategiska kommunikationen 
används i syfte att nå målgrupper och berör även en organisations relationer till olika publiker 
både inom och utanför organisationen. Den externa kommunikationen har att göra med 
organisationers relationer med yttervärlden, till exempel intressenter och samarbetspartner. 
Extern kommunikation är ofta enkelriktad kommunikation, sändaren sänder ut ett meddelande 
och feedback från mottagaren är begränsad. 
 
Erikson (2005) presenterar några av de motiv som finns för organisationer och företag att arbeta 
med extern kommunikation.  
 
Anseendet är avgörande för framgång 
Det gäller att vårda bilden av företaget. Kunder väljer inte enbart produkt eller tjänst efter dess 
funktion utan värden som vilken bild de har av företaget spelar också stor roll. 
 
Kostnadseffektiva metoder för ökad försäljning 
Företag som satsar på information till sina kunder tjänar långsiktigt på det. Kunder köper hellre 
av företag som de känner till än av de mindre kända företagen. 
 
Intressenter ställer nya krav 
Att ha en extern dialog med sina intressenter blir allt viktigare. Det gäller för företag att vårda 
relationerna med sin omvärld. Effektiv dialog kan leda till att företaget underlättar sin försäljning, 
motverkar hot mot verksamheten och höjer sitt anseende. 
(Erikson, 2005) 
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6.4 Informationsmodellen – Grunigs 4-PR modell 
 
Grunig och Hunts 4- PR modell kan komma till användning när vi talar om strategisk 
kommunikation. Modellerna visar fyra olika sätt att tillämpa strategisk kommunikation. De fyra 
modellerna är: publicitetsmodellen, informationsmodellen, asymmetriska tvåvägsmodellen och 
den symmetriska tvåvägsmodellen. Grunig och Hunts utgår i modellen från 
kommunikationsteorins två grundprocesser som vi nämnde innan, processkolan och 
kulturskolan. (Falkheimer, 2001) 
 
Kännetecken Publicitetsmodellen Informationsmodell Asymmetrisk  

Tvåvägsmodell 
Symmetrisk  
Tvåvägsmodell 

Ändamål Propaganda Spridning Vetenskaplig 
övertalning 

Ömsesidig förståelse

Typ Envägs, ej 
sanningskrav 

Envägs, sanningskrav  
Feedback, obalans 
 

 
Dialog och balans 

Modell Sändare- 
Mottagare 

Sändare- 
Mottagare 

Sändare- 
Mottagare- 
Sändare 

Grupp-grupp 

Utvärdering  
Enkel statistik 

 
Begränsad 
observation 

 
Attitydundersökning 
 

 
Undersökning av 
förståelse 
 

Var praktiseras Sport, företags 
produktpromotion 

Myndigheter, företag Moderna 
organisationer 

Vissa (få) byråer, 
företag 

Figur 1. Grunig & Hunts (1984) 4 PR-modeller (översatt och förenklad Falkheimer, 2001, s. 96) 
 
 
De tre första modellerna bygger på en asymmetrisk kommunikation, vilket innebär att 
kommunikationen är överordnad från sändare till mottagare, det vill säga att det är sändaren som 
styr kommunikationen. I den fjärde, symmetriska tvåvägsmodellen, är kontakten i 
kommunikationen mellan sändare och mottagare, på samma nivå. (Larsson, 2001) 
 
Vi har valt att fokusera på informationsmodellen då den passar i vår undersöknings syfte där 
Vägskälets redaktion är sändaren. Denna modell beskrivs nedan. 
 
Informationsmodellen används av myndigheter och icke- kommersiella organisationer och är 
aktuell när man vill informera om sin verksamhet till olika grupper. Ändamålet med denna modell 
är enligt Larsson (2001) att spridningen av informationen är envägsriktad och ska ha ett 
sanningskrav även om organisationen favoriseras. Till skillnad från publicitetsmodellen som är 
inriktad på att organisationen ska skapa uppmärksamhet med alla medel, strävar 
informationsmodellen efter att ha ett journalistiskt inriktat arbete. (Larsson, 2001) 
 
Kommunikationsriktningen går från sändare till mottagare och vid utvärdering av 
kommunikationen råder en så kallad begränsad observation. (Falkheimer, 2001)  
 
 
6.5 Jämställdhetsintegrering 
 
Jämställdhetsintegrering är en strategi som Sverige har valt för att uppnå de jämställdhetspolitiska 
målen. Jämställdhetsmålen ska ses som ett mått på vilken slags jämställdhet som regering och 
riksdag anser att verksamheten ska uppnå med hjälp av strategin. De jämställdhetspolitiska målen 
är med andra ord ett riktmärke för jämställdhetsarbetet. (Boman, 2007) 
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Det övergripande jämställdhetspolitiska målet är att: 
 
Män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (Vägverket, 
Fördjupningsdokument Jämställdhet, 2007, s.6). 
 
Strategin antogs av regering och riksdag 1994 och den berör statliga myndigheter, kommuner och 
landsting. Strategin går i sin helhet ut på att integrera jämställdhetsperspektivet i alla politik- och 
verksamhetsområden. Den ska genomsyra alla nivåer; vid beslutsfattande, vid planering och vid 
utförande. (Boman, 2007) 
 
Att jämställdhetsintegrera verksamheten innebär mer konkret att myndigheten granskar sitt 
arbetssätt så att servicen till medborgare, kunder och brukare ges på lika villkor, det vill säga att 
både mäns och kvinnors behov blir tillgodosedda. Det kan innebära att analysera hur kvinnors 
och mäns villkor och behov påverkas av myndighetens beslut och handlingar. (Boman, 2007) 
 
6.5.1 JämStödstrappan 
 
JämStöd är en kommitté som bedriver operativ verksamhet. Deras uppdrag har varit att 
informera statliga myndigheter om ansvaret att genomföra åtgärder som bidrar till 
jämställdhetspolitiken. JämStöd har även haft i uppgift att utveckla metoder för 
jämställdhetsintegrering samt hålla utbildningar så att myndigheter, kommuner och landsting kan 
tillämpa dessa metoder i sin verksamhet. (Boman, 2007) 
 
En av dessa metoder är JämStödstrappan, en metod som Vägverket använder sig av i sin 
jämställdhetsintegrering. Vår undersökning har baserats på denna trappa, även om inte alla 
trappsteg kan beskrivas utifrån vårt sammanhang. 
 
Trappan beskriver jämställdhetsintegrering i åtta steg. 
 

1. Grundläggande förståelse 
Första steget handlar om att ge medarbetare inom myndigheten kunskap om svensk 
jämställdhetspolitik och strategin jämställdhetsintegrering. Detta sker innan arbetet med 
jämställdhetsintegrering börjar för att ge medarbetarna kunskap och höjd medvetenhet 
om problemområdet. 
 

2. Undersök förutsättningarna 
Andra steget är att ta reda på hur förutsättningarna, nyttan och viljan att 
jämställdhetsintegrera ser ut i myndigheten. Då ställs frågor som: Hur ser en jämställd 
verksamhet ut? Vilken är nyttan med en jämställd verksamhet? Vad vinner kunderna? 
Finns viljan att jämställdhetsintegrera?  
 

3. Planera och organisera 
Det tredje steget i processen innebär att ledningen ansvarar för att sätta upp mål och 
planera för jämställdhetsintegreringen. Ledningen ger direktiv för hur arbetet ska 
genomföras. 

 
4. Inventera verksamheten 

På detta steg är det dags att inventera verksamheten och sammanställa målen som satts 
upp. Med detta som underlag tar myndigheten ett beslut om vad som ska analyseras och 
förändras.  
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5. Kartlägg och analysera 
Nu börjar arbetet med att kartlägga och analysera verksamheten på djupet. Myndigheten 
analyserar hur verksamheten bedrivs ur ett jämställdhetsperspektiv. Följande frågor 
besvaras:  

 Målgruppen - Vilka är målgrupperna för verksamheten?  
 Kartlägg - Hur ser representationen ut? Hur är resurserna fördelade?   
 Analyser - Hur ser könsmönstren ut? Vilka konsekvenser får det för kvinnor 

respektive män? 
 

6. Formulera mål och åtgärder 
Med jämställdhetsanalyserna som utgångspunkt tar man fram en åtgärdsplan genom att 
formulera mål och åtgärder för att skapa en jämställd verksamhet. Detta gör att man kan 
mäta om åtgärderna har bidragit till en ökad jämställdhet inom myndigheten. 
 

7. Genomför åtgärderna 
I det sjunde steget genomförs åtgärderna. Ledningen spelar en viktig roll genom att fatta 
beslut om vad som ska göras och vem som ska göra det. Det är först i detta steg som en 
jämställd verksamhet skapas. 

 
8. Följ upp resultaten 

I det åttonde och sista steget följer ledningen upp verksamheten ur ett 
jämställdhetsperspektiv. En utvärdering över arbetet i stort utförs. 

 

 
Figur 2. Jämstödstrappan beskriver jämställdhetsintegrering i åtta steg 
(http://www.jamstod.se/common/page.asp?Trappa/trappstart.inc) 
 
 
6.6 Genussystem 
 
Genussystemet kan beskrivas som en ordningsstruktur över könen. Genussystemet har två 
grundläggande principer eller logiker. Den ena principen är isärhållande av könen, det vill säga att 
manligt och kvinnligt inte bör blandas. Uppdelningen är en dikotomi, vilket innebär att könen är 
motsatspar. Isärhållandets lag finns överallt, både i den fysiska och psykiska ordningen. 
Isärhållningen visas i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om vad som är manligt 
och kvinnligt. Hirdman menar att dikotomins funktion är att strukturera. Dikotomin ses som ett 
hjälpmedel i mänskligt tänkande genom att den hjälper till att ordna, strukturera och skapa aha-
upplevelser i det mänskliga tänkandet. (Hirdman, 1988) 
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Den andra principen inom genussystemet är hierarkin. Den handlar om etablerandet av det 
manliga som norm i samhället. Med det menas att allt utgår från mannen och detta ger honom ett 
högre värde. Denna ordning av människor i genus fungerar i sin tur som en bas i de sociala, 
ekonomiska och politiska ordningarna. Hirdman menar att kvinnor konstant ligger efter i 
civilisationsutvecklingen, om kvinnor kommer in på tidigare manliga platser och gör manliga 
sysslor går mannen vidare mot nya områden och yrket förlorar då en del av sin status. (Hirdman, 
1988) 
 
 
6.7 Genuskontrakt 
 
Genusordningen, det vill säga uppdelningen mellan män och kvinnor, kan ses som ett osynligt 
kontrakt mellan män och kvinnor. Kontraktet innehåller konkreta och ömsesidiga föreställningar 
om hur män och kvinnor ska vara mot varandra. Detta sker i många olika situationer. I arbetet kan 
det röra sig om vilket redskap som tillhör vem, i kärleken kan det röra sig om vem som ska 
förföra vem och i den yttre formen handlar det om vilka kläder som är tillåtna, hur långt håret ska 
vara och så vidare. (Hirdman, 1988) 
 
Enligt Hirdman ärvs genuskontrakten från generation till generation. Modern introducerar 
dottern och fadern introducerar sonen. Genuslogikernas (isärhållandet och hierarkin) teori och 
praktik finns i genuskontrakten. Genuskontraktet blir en operationalisering av genussystemet. 
Med det menas att isärhållandet och hierarkin utövas när män och kvinnor använder sig av de 
osynliga överenskommelserna om vad som är manligt och kvinnlig. (Hirdman, 1988) 
 
 
6.8 Könssegregering  
 
Den könssegregerade arbetsmarknaden upplevs som ett problem i dagens samhälle och en viktig 
del i jämställhetsarbetet är att försöka bryta eller minska denna segregering. De 
jämställdhetspolitiska målen har inneburit att kraven på att arbeta för en mindre könssegregerad 
arbetsmarknad har ökat men det råder fortfarande en betydande segregation mellan män och 
kvinnor på arbetsmarknaden. (Gonäs m.fl., 2001) 
 
Gonäs påvisar att det finns två ståndpunkter i diskussionen kring könssegregeringen. Den första 
är att segregeringen i sig inte är ett problem utan att det är löneskillnaderna som skapar 
problemet. Könsuppdelningen är inget problem så länge män och kvinnor får samma lön för 
likvärdigt arbete. Den andra ståndpunkten pekar på att det är just könssegregeringen som är 
orsaken till löneskillnaderna. Detta resonemang för fram att först när segregeringen är bruten har 
verkliga förutsättningar skapats för att jämna ut löneskillnaderna. (Gonäs m.fl., 2001) 
 
Det finns olika teoretiska ansatser om orsakerna till yrkessegregeringen. Gonäs beskriver att inom 
den ekonomiska teoribildningen kan det kan röra sig om institutionella hinder och begränsningar 
eller att det läggs in skillnader mellan kvinnors och mäns preferenser, till exempel skillnader i 
produktivitetsförhållanden. (Gonäs m.fl., 2001) 
 
Andra orsaker som ligger på en mer individ- eller organisationsnivå handlar om utbildningsval 
och socialisationsteorier. Det finns också teorier som visar på att orsakerna beror på 
organisationers funktionssätt och könsmaktsystem. (Gonäs m.fl., 2001) 
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6.9 Könsmärkningsprocess 
 
Arbetsuppgifter och yrken blir könsmärkta och denna könsmärkning kan beskrivas som en 
ständigt pågående process genom att vissa yrken blir stämplade som antingen manliga eller 
kvinnliga. (Gonäs m.fl., 2001) 
 
Hanna Westberg beskriver könsmärkningen utifrån ett samhälleligt perspektiv. Hon menar att 
samhället är den övergripande institution som genomsyrar allt. I samhället samt arbetslivet finns 
normer och traditioner som påverkar könsmärkningsprocessen och skapar föreställningar om 
vilka yrken som tillhör vilket kön. Könsmärkningsprocessen karaktäriseras av att egenskaper 
kopplas samman med kön och dessa (köns) egenskaper kopplas i sin tur samman med 
arbetsuppgifter. Forskning har visat att det finns olika faktorer som bidrar till 
könsmärkningsprocessen. Faktorerna som fungerar som påverkansmekanismer i arbetsdelningen 
och arbetsorganisationen kan vara biologiskt och socialt kön, status, hög lön, inflytande och 
makt. (Gonäs m.fl., 2001) 
 
Vidare beskrivs att den traditionella organisationen i många aspekter inneburit ett hinder för 
kvinnors utveckling i arbetet. Det tar sig uttryck i att kvinnor är underrepresenterade på höga 
poster men överrepresenterade i lägre befattningar. Här lyfts den hierarkiska organisationen fram 
som ett problem. Denna organisation är ofta dominerad av män och osynliggör kvinnor som 
kunskapsbärare och därmed råder det här en könsordning där kvinnor ges lägre värde än män. 
(Gonäs m.fl., 2001) 
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7 Metod 
 
7.1 Val av metod 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte kommer vi att använda oss av både kvantitativ och kvalitativ 
metod. Holme och Solvang (1997) menar att en kombination dessa metoder kan vara till fördel i 
många undersökningar. En av dessa fördelar är att en kombination leder till en mer mångsidig 
syn på det som studeras samt att det bidrar till en helhetsbild av fenomenet.  
 
Den första delen av vår undersökning består i att ta reda på hur könsfördelningen är i Vägskälet 
när det gäller bilder och intervjuobjekt, för att undersöka detta har vi använt oss av en kvantitativ 
innehållsanalys. Den andra delen av undersökningen syftar till att ta reda på hur redaktionen 
tänker ur ett jämställdhetsperspektiv när Vägskälet skapas. För att få svar på detta har vi använt 
oss av kvalitativa intervjuer. Delar av de resultat som kom fram i vår kvantitativa innehållsanalys 
använder vi som underlag till våra kvalitativa intervjuer. Vi låter intervjupersonerna kommentera 
resultaten i den kvantitativa delen. Holme och Solvang (1997) har denna variant som exempel när 
man kombinerar metoder. Författarna beskriver att den kvalitativa undersökningen blir en 
uppföljning av den kvantitativa undersökningen. Med andra ord fungerar den kvantitativa 
informationen som en förundersökning till den kvalitativa undersökningen. De pekar på fördelen 
med att information som framkommer av undersökningen genom de båda metoderna kan stärka 
varandra. 
 
I och med att vi kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod har vi två grundläggande ansatser i 
undersökningen. Det finns nämligen två skilda ansatser när det kommer till att genomföra 
vetenskapliga studier, de är positivistisk och hermeneutisk ansats.  
 
Den hermeneutiska läran är intresserad av att tolka och förstå världen samt människan med ett 
subjektivt förhållningssätt (Hartman, 2004). Detta angreppssätt används i våra kvalitativa 
intervjuer. 
 
Den positivistiska lärans syfte är å andra sidan att förutsäga och kontrollera. Den har ett logiskt 
och analytiskt förhållningssätt (Hartman, 2004). Detta angreppssätt används i den kvantitativa 
innehållsanalysen. 
 
 
7.2 Metod för den kvantitativa undersökningen 
 
7.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
I en kvantitativ innehållsanalys undersöks skriftligt, muntligt eller bildmässigt innehåll och 
undersökningen baseras på likvärdiga och jämförbara analysenheter. Metoden används som 
verktyg för att ta reda på förekomsten av olika variabler i ett material. Det som kan mätas är hur 
frekvent något förekommer och hur stort utrymme något får i till exempel tid och rum. (Esaiasson 
m.fl., 2007) 
 
Den kvantitativa undersökningen ska uppfylla fyra grundläggande krav. Dessa är objektivitet, 
systematisering, kvantitet och manifest innehåll. Objektivitet innefattar att analysen ska vara 
oberoende av vem som utför den. Resultaten ska bli desamma om analysen görs om. 
Systematisering innebär att analysens tillvägagångssätt ska vara klart definierat och urvalet 
förutbestämt. Kvantiteten innebär att det som analyseras ska kunna beskrivas kvantitativt, det vill 
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säga att frekvens och omfång ska kunna utläsas. Det sista grundläggande kravet, manifest innehåll 
innebär att det innehåll som mäts ska vara tydliga så att det inte finns utrymme för subjektiv 
tolkning. (Ekström & Larsson, 2000) 
 
7.2.2 Material och urval 
 
Undersökningen baseras på ett strategiskt urval. Vi har valt att undersöka sex nummer av 
Vägskälet, nummer 1-3 från år 2004 respektive nummer 1-3 från år 2007. Alla artiklar i 
tidskrifterna för dessa nummer är med i undersökningen. Tidskriften utkommer för närvarande 
fyra gånger per år men eftersom det fjärde numret inte har utgivits i skrivande stund kunde det 
inte ingå i undersökningen. 
 
Anledningen till att urvalet baserades på dessa två år var främst för att kunna jämföra 2007 års 
nummer med ett tidigare års nummer. Vägskälet omdanades 2003 och fick form och innehåll efter 
en kundtidning, därför var det ett naturligt val att välja 2004 års tidningar, då arbetet med den nya 
kundtidningen Vägskälet tagit form och kommit igång. Tyngdpunkten i undersökningen ligger 
dock på att ta reda på hur jämställdhetsperspektivet ser ut i nuläget, år 2007. 
 
Urvalet i tidskrifterna är i sin tur baserat på alla artiklar i respektive nummer, ledare och notiser 
har uteslutits i undersökningen. För att kunna jämföra resultaten mellan 2004 och 2007 var vi 
noga med att det fanns liknande förutsättningar. Det visade sig att de sex olika tidskrifterna inte 
skilde sig nämnvärt i omfång och att de därmed hade liknande antal artiklar. 
 
7.2.3 Genomförande  
 
I den kvantitativa undersökningen har vi undersökt fyra olika delar ur ett jämställdhetsperspektiv 
i Vägskälet. De fyra olika delarna är: 
 

 Intervjuobjekt 
Här har vi granskat artiklarna genom att räkna om det är en man eller kvinna som får 
komma till tals. Är det samma man eller kvinna som uttalar sig flera gånger i artikeln 
räknas det som en man eller kvinna. Det är med andra ord inte antal uttalanden som har 
räknats.  

 
 Bildfördelning 

Vi har tittat på hur könsfördelningen ser ut i de bilder som tillhör artiklarna i tidskriften. 
Denna del har delats upp i fyra olika kategorier; man, kvinna, gemensam och materiella. 
Förekom det en eller flera män på samma bild räknades detta som en man. Detsamma 
gällde kategorin kvinna. I den gemensamma kategorin hamnade de bilder som både 
innehöll män och kvinnor. För att få en helhetsbild av vilka bilder som förekommer i 
Vägskälet hade vi även med kategorin materiella bilder i undersökningen. Här hamnade 
bilder som bara hade materiella ting som motiv. 
 

 Skribenter 
Denna del syftar till att ta reda på hur könsfördelningen ser ut när Vägskälet skapas. Här 
har vi räknat antal manliga och kvinnliga skribenter som skriver artiklarna. 
 

 Fotografer 
Vidare har vi även räknat antal manliga och kvinnliga fotografer till artiklarna. 
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7.2.4 Validitet och reliabilitet  
 
I vetenskapliga undersökningar är det viktigt att observationerna uppfyller krav på validitet och 
reliabilitet. Validitet står för undersökningens giltighet. Enligt Metodpraktikan finns det tre steg för 
att uppnå en god validitet: 

 att det finns en överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator 
 att det finns en avsaknad av systematiska fel (inbyggda fel) 
 och att vi mäter det vi påstår oss mäta. 

(Esaiasson m.fl., 2007) 
 
De variabler vi har ställt upp i den kvantitativa undersökningen mäter det som vi har avsikt att 
mäta och det hänger ihop med det syfte och de frågeställningar som uppsatsen har. Våra variabler 
består av intervjuobjekt, bildfördelning, fotografer och skribenter och har tagits fram för att 
kunna besvara våra frågeställningar.  
 
Vi hade kunnat utvidga vår kvantitativa undersökning ytterligare genom att till exempel gå in 
djupare på vilka ämnen som män respektive kvinnor fick uttala sig i. Vi avgränsade oss dock till 
att undersöka de variabler som baseras på våra frågeställningar och inriktade oss på att även 
utföra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. 
 
Reliabiliteten står för pålitlighet och svarar på om undersökningen är utförd på ett korrekt sätt 
utan systematiska fel. God reliabilitet innebär att det ska gå att göra om undersökningen och få 
samma resultat. (Hartman, 2004) 
 
För att undvika systematiska fel vid utförandet av den kvantitativa innehållsanalysen var vi 
noggranna med att vara två personer närvarande när vi undersökte tidskrifterna för att med fyra 
ögon se att allt gick rätt till. Vi kontrollräknade även en extra gång för att garantera oss om att de 
siffror vi fick fram var korrekta. 
 
 
7.3 Metod för den kvalitativa undersökningen 
 
7.3.1 Samtalsintervju 
 
Samtalsintervjun är en lämplig metod när man vill ta reda på människors uppfattningar utan att 
uttalanden påverkas av någon annan. I en samtalsintervju studerar man upplevelser och 
uppfattningar inom ett fenomen genom att samtala med personer som har något med fenomenet 
att göra. Målet med intervjun är att få igång ett samtal men det går samtidigt inte att bortse från 
att det är den som blir intervjuad som står för den största delen av informationsutbytet. 
Intervjuformen ger dock intervjuaren tillfälle att samspela med intervjuobjektet genom att lägga 
in synpunkter och reaktioner under intervjuns gång. (Ekström & Larsson, 2000)   
 
7.3.2 Urval  
 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av strategiska urval. Vi har valt att intervjua fyra av 
de personer som sitter med i redaktionen till Vägskälet för att få svar på hur de arbetar ur ett 
jämställdhetsperspektiv med tidskriften. Intervjupersonerna bestod av tre skribenter samt 
redaktören för Vägskälet, samtliga var kvinnor. Enligt Esaiasson m.fl. (2007) bygger alla 
strategiska val på en princip om intensitet. Med det menas att man väljer utvalda intervjupersoner 
för att de förväntas besitta kunskap som är centralt för det som ska undersökas.  
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7.3.3 Respondenter och informanter  
 
Vid intervjuer finns det två olika typer av undersökningar, respondentundersökningar och 
informantundersökningar. En respondentundersökning går ut på att ta reda på vad 
svarspersonerna tycker och tänker om det som undersökningen gäller. Vid en 
informantundersökning används svarspersonerna som vittnen och ska ge information om hur  
verkligheten är kring det som undersökningen gäller. Avsikten med att använda en sådan 
undersökningsmetod är att nå de personer som Metodpraktikan kallar för centralt placerade källor. 
(Esaiasson m.fl., 2007) 
 
I vårt fall ska vi dels ta reda på hur redaktionen tänker ur jämställdhetsperspektiv, de ska beskriva 
hur verkligheten ser ut kring detta fenomen. Denna del faller därmed under en 
informantundersökning. I den andra delen av de kvalitativa intervjuerna ställer vi däremot frågor 
om hur de upplever de resultat som den kvantitativa undersökningen visar, därför kan denna del 
räknas som en respondentundersökning.  
 
Vi kallar dock våra intervjupersoner för informanter då de till största del intervjuas utifrån hur de 
arbetar ur jämställdhetsperspektiv med tidskriften. I resultatredovisningen för de kvalitativa 
intervjuerna har vi medvetet valt att inte skriva ut namn på informanterna när de citeras. Motivet 
för det är att det viktiga i undersökningen är att få fram hur informanterna resonerar över lag. Vi 
anser inte att man får ut mer information av resultaten genom att klargöra vem som säger vad.  
 
7.3.4 Genomförande 

7.3.4.1 Intervjuguide 
 
En intervjuplan är en skriftlig företeckning på de frågeområden som intervjuaren rör sig inom. 
Frågorna i intervjuplanen är ordnade i den följd som frågorna ska ställas. (Lantz, 1993)  
Vi kallar i vår undersökning denna plan för intervjuguide. 
 
Vi utformade vår intervjuguide (se bilaga 2) efter olika huvudteman för att få en struktur på 
intervjun och vilka frågor som skulle ställas. Det visade sig senare i vår bearbetning av 
intervjumaterialet att vissa delar i intervjuguiden kunde uteslutas och att vi kunde fokusera desto 
mer på utvalda delar. 
 
Som ett förberedande steg i vår kvalitativa analys har vi i förväg skickat e-post till våra 
informanter för att informera dem om upplägg på intervjun. Lantz (1993) menar att genom att ge 
bakgrundsinformation, syfte och eventuellt upplägg på intervjun kan man få ut så mycket som 
möjligt av både intervjupersonen och samtalet. 

7.3.4.2 Intervjuform 
 
Det finns många olika sätt att utforma intervjuer. Lantz (1993) redogör för detta genom att 
förklara att intervjuer kan läggas upp olika i struktureringsgrad. En intervju kan variera i grad från 
att vara helt strukturerad till helt öppen. Det finns fyra grader när det gäller intervjuformer. Dessa 
olika former är den öppna intervjuformen, den riktat öppna intervjuformen, den 
halvstrukturerade och den helt strukturerad intervjuformen.  
 
Vi har valt att använda den halvstrukturerade formen i vår undersökning. Lantz (1993) beskriver 
att i denna intervjuform söker intervjuaren efter respondentens upplevelser av både kvantiteter 
och kvaliteter och eventuella relationer mellan begrepp. Upplägg i denna intervjuform är en 
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kombination av både öppna och fasta svar, vilket innebär att respondenten eller informanten ger 
sitt svar på det som intervjuaren säger är av betydelse. 
 
Vi kommer att intervjua nyckelpersoner i redaktionen för Vägskälet för att urskilja strukturer och 
tendenser i deras arbetssätt. Lantz (1993) menar att den strukturerade intervjuformen är lämplig 
då flera intervjuer på samma tema ska utföras och då man vill göra en jämförande analys av 
intervjupersonernas svar. 

7.3.4.3 Transkribering 
 
Vid varje intervju användes en bandspelare för att fånga upp informanternas svar. Efter varje 
avslutad intervju valde vi att skriva ut dem i sin helhet för att få en råpapperskopia som kunde 
användas vid analysarbetet. Vi valde också att under intervjuernas gång föra anteckningar. 
Esaiasson m.fl. (2007) rekommenderar att man ska använda sig av bandspelare om det inte blir 
ett hinder vid intervjun. Vidare menar författarna att det även är bra att föra anteckningar som ett 
komplement. 
 
De delar av intervjuerna som vi ansåg vara irrelevant för vårt syfte med undersökningen 
transkriberades inte. Enligt Esaiasson m.fl. (2007) kan det vara bra att begränsa utskrifterna till 
vissa delar av intervjun då alla frågor nödvändigtvis inte kommer att ingå i analysen. 

7.3.4.4 Analysmetod 
 
Efter genomförandet och transkriberingen av intervjuerna kom vi till det moment då materialet 
skulle analyseras. Esaiasson m.fl. (2007) beskriver analysstadiet i två steg. Det första steget är att 
sammanfatta materialet med hjälp av en kodblankett. Denna arbetsmetod bygger på att först 
sammanfatta varje intervjupersons svar på samma fråga och lyfta fram belysande citat. Vi 
använde oss av kodblanketter för att få överblick över vad varje intervjuperson hade svarat och 
därmed få en överblick över alla intervjupersoners svar. Därefter kunde vi jämföra svaren. 
 
Steg två som Esaiasson m.fl. (2007) beskriver handlar om själva analysarbetet. Här beskrivs olika 
tekniker. Vi har i vår analys använt oss av kartläggningsmetoden. Denna metod innebär att man utgår 
från ett fenomen och kartlägger relevanta aspekter av fenomenet. I vårt fall var detta fenomen 
hur redaktionen tänker ur ett jämställdhetsperspektiv. Genom denna analys kunde vi urskilja 
mönster men även få fram svar som var unikt för varje intervjuperson. 
 
I analysstadiet kunde även kategorier utläsas av rådatamaterialet, dessa kategorier hamnade under 
våra två rubriker eller teman i resultatredovisningen. Strauss och Corbin (1998) beskriver varför 
det är viktigt att gruppera sitt material i kategorier. De menar att kategoriseringen gör det möjligt 
att få ner antalet på de enheter som vi arbetar med. En annan fördel med kategorier kan också 
vara att olika fenomen kan förklaras på ett effektivt sätt. De namn som vi väljer för de olika 
kategorierna ska vara en logisk beskrivning av det fenomen som vi vill berätta om. 
 
Som grund för strukturen i vår resultatredovisning låg intervjuguiden, där vi hade delat upp 
intervjun i olika teman. 
 
7.4 Giltighet och tillförlitlighet 
  
Frågorna till de kvalitativa intervjuerna är baserade på den empiri vi fick fram i vår kvantitativa 
innehållsanalys. Detta stärker giltigheten i undersökningen på så vis att frågorna är baserade på 
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siffror som är framtagna på ett vetenskapligt sätt. Informanterna fick med andra ord ge sina 
reaktioner på korrekta och verkliga siffror som framkom i vår kvantitativa innehållsanalys. 
 
Vidare formulerade vi intervjufrågor på ett omsorgsfullt sätt för att få svar kring det fenomen 
som vi undersökte. Vi använde även en strukturerad intervjuform för att hålla samtalet inom den 
ram som undersökningen skulle hållas inom. Denna intervjuform ska förhindra informanten att 
beröra andra områden än den som är avsedd.  
 
Tillförlitligheten kan ha att göra med att man slarvar med anteckningar vid intervjuerna eller att 
intervjuaren och informanten missförstår varandra. (Esaiasson m.fl., 2007) För att undvika 
eventuella missförstånd använde vi oss av bandspelare och förde anteckningar så att 
informanternas svar skulle kunna återges och kontrolleras flera gånger. Tillförlitligheten i 
undersökningen stärks även genom att vi var två stycken närvarande vid intervjuerna samt vid 
analysarbetet. Detta gör att slumpmässiga fel och feltolkningar kan undvikas i möjligaste mån. 
Hermeneutisk ansats bygger dock på tolkning och subjektivitet, våra personliga tolkningar och 
vår förförståelse till ämnet kan bidra till att resultatet styrs i en viss riktning och att vi tar upp 
vissa ämnen som någon annan eventuellt inte hade valt att göra. 
 
För att få en tillförlitlig undersökning bör man även ta källkritik i beaktning. (Esaiasson m.fl., 
2007) I och med att våra informanter agerade i sina yrkesroller och svarade utifrån sin 
organisation tänkte vi på att granska innehållet i intervjuerna utifrån den aspekten under arbetets 
gång. 
 
Teoretisk mättnad är slutmålet för analysen. När man har pressat fram så mycket information 
som möjligt av sitt material och sammanställt det så att frågeställningarna i undersökningen är 
besvarade på ett meningsfullt sätt är man färdig. (Esaiasson m.fl., 2007) Att vi intervjuade 
nyckelpersonerna i redaktionen samt använde oss av strukturerad intervjuform bidrar i vår 
uppsats till att uppnå en mättnad. 
 
7.5 Reflektion 
 
De brister som i efterhand kan urskiljas av genomförandet i vår undersökning presenterar vi här. 
För det första spelar alltid förförståelsen en roll när man ska genomföra studier som dessa. Det 
faktum att vi är kvinnor kan färga vår tolkning till viss del. Vi kan såhär i efterhand se att vi 
möjligtvis fokuserade mer på den kvinnliga underrepresentationen än den manliga inom vissa 
områden. Vi valde till exempel att låta våra intervjuobjekt kommentera könsfördelningen bland 
intervjuobjekt (där kvinnor var underrepresenterade) istället för att låta dem kommentera 
underrepresentationen av män inom redaktionen. Detta motiverar vi dock med att vi ansåg att 
det tillförde vår undersökning mer då könsfördelningen bland intervjuobjekten lyfter fram hur 
det ser ut i tidskriften, där tyngpunkten låg i vår undersökning. 
 
En brist i undersökningen kan även vara att det enbart är kvinnor som har intervjuats. Detta var 
dock ofrånkomligt då det bara är kvinnor som i nuläget arbetar i redaktionen. Det hade ändå varit 
intressant att få med mäns åsikter i frågan för att eventuellt få en annan synvinkel på det hela. 
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8 Resultatredovisning  
 
I denna del av uppsatsen presenterar vi de empiriska resultaten av den kvantitativa 
undersökningen. Denna analys baserar sig på sex nummer av Vägskälet, tre nummer från 2004 
och tre nummer från 2007.   
 
 
8.1 Resultatredovisning för den kvantitativa undersökningen 
 
8.1.1 Könsfördelning i Vägskälet 2004 och 2007 
 
Här redovisar vi undersökningens resultat som rör vilka som får komma till tals i Vägskälet samt 
hur könsfördelningen ser ut gällande bildfördelning. 
 
 

Diagram 2 
Intervjuobjekt 2007 

Man 
72% 

Kvinna 
28% Kvinna 

27% 

Diagram 1 
Intervjuobjekt 2004 

Man 
73% 

 
 
Diagrammen visar hur den totala fördelningen ser ut mellan män och kvinnor som får komma till 
tals i Vägskälet åren 2004 och 2007. I diagram 1 framkommer att det är en majoritet av män som 
är intervjuobjekt, närmare bestämt 73 procent. Andelen kvinnor som får uttala sig ligger på 27 
procent. 
 
Diagram 2 i sin tur visar att 72 procent är mäns uttalanden medan kvinnors uttalanden ligger på 
28 procent. Skillnaden mellan åren är därmed marginell. 
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Diagram 4 
Bildfördelning 2007 

Man 
28% 

Kvinna 
18% Gemensam 

16% 

Materiella
38% 

Materiella 
38% 

Man
44%

Gemensam 
4% Kvinna 

14% 

Diagram 3 
Bildfördelning 2004 

 
 
 
 
Våra resultat från undersökningen visar att bildfördelningen för år 2004 domineras av materiella 
bilder samt bilder på män (diagram 3). Andel kvinnor på bild ligger på 14 procent medan den 
gemensamma kategorin, där både män och kvinnor förekommer på samma bild, hamnar på 4 
procent. 
 
Diagram 4 visar bildfördelningen i Vägskälet år 2007. Resultatet visar att den största delen av 
bilderna i tidskriften innehåller materiella bilder med en andel på 38 procent. Vidare visar 
resultatet på en skillnad på 10 procent mellan män och kvinnor på bild. Den gemensamma 
kategorin, ligger på en siffra på 16 procent. 
 
En jämförande analys mellan åren visar att det har blivit en jämnare fördelning mellan män och 
kvinnor på bild år 2007. Andelen bilder med materiella värden är dock oförändrad medan 
kategorin gemensam har ökat från 4 procent år 2004 till 16 procent 2007. Slutsatsen man kan dra 
av att den gemensamma kategorin har ökat, är att det till viss del har bidragit till att fler kvinnor 
är med på bild i tidningen. 
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Här presenteras den del av undersökningen där vi har tittat på hur könsfördelningen ser ut när 
tidningen skapas, vi har undersökt både andel skribenter och fotografer. 
 
 
 

Man
3% 

Kvinna 
97% 

Diagram 6 
Skribenter 2007 

Diagram 5 
Skribenter 2004 

Kvinna 
44% 

Framgår ej
9% 

Man
47%

 
 
 
Diagram 5 visar hur fördelningen av skribenter ser ut år 2004. Vi ser en jämn fördelning mellan 
män och kvinnor som skriver i tidskriften. Andel kvinnliga skribenter hamnar på 44 procent 
medan andel manliga skribenter ligger på 47 procent. 
 
Som står att utläsa av diagram 6 så är det en stor majoritet av kvinnliga skribenter med 97 procent 
i jämförelse med manliga skribenter som ligger på 3 procent.  
 
Resultaten visar en stor skillnad mellan könsfördelningen de två olika åren. 2007 är det nästan 
enbart kvinnliga skribenter medan det 2004 var en jämn fördelning mellan könen. Andelen 
kvinnliga skribenter från 2004 till 2007 ökat med 53 procentenheter. 
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Diagram 8 
Fotografer 2007 

Man 
8% 

Kvinna 
87% 

Framgår ej
5% 

Diagram 7 
Fotografer 2004 

Man 
36% 

Framgår ej 
8% 

Kvinna 
56% 

 
 
 
 
Här följer resultatet av hur könsfördelningen ser ut gällande fotografer i tidskriften. I diagram 7   
ser vi att det är en majoritet av kvinnliga fotografer på 56 procent medan andelen manliga 
skribenter ligger på 36 procent. 
 
För 2007 har andelen kvinnliga skribenter ökat. Diagram 8 visar att en stor majoritet av dem som 
fotograferar är kvinnor, siffran ligger på 87 procent. Andel män som fotograferar är 8 procent. 
Kategorin framgår ej, det vill säga där det inte har framkommit om det är en man eller kvinna 
som har fotograferat, hamnar på 5 procent. 
 
Resultaten visar att andelen kvinnliga fotografer har ökat om man jämför år 2004 och 2007. Detta 
visar också resultaten kring kvinnliga skribenter i diagram 5 och 6. 
 
8.1.2 Analys - diagrammen emellan 
 
En analys av samtliga diagram visar en del anmärkningsvärda resultat. Diagram 6 visar att 
redaktionen 2007 främst består av kvinnor. Trots det har det inte blivit en jämnare 
könsfördelning mellan dem som får komma till tals i tidskriften. Det är en överrepresentation av 
män. De slutsatser man kan dra är att skribentens kön inte påverkar val av intervjuobjekt. Det är 
annat som avgör vilka som får komma till tals i artiklarna. 
 
Vi kan däremot i diagram 3 och 4 se att det har skett en ökning av kvinnor på bild samt män och 
kvinnor som förekommer gemensamt på bild mellan 2004 och 2007. Detta resultat kanske kan 
kopplas till att det är fler kvinnor som fotograferar 2007. 
 
Vidare kan vi se att resultatet i diagram 6 och 8, det vill säga ökningen av andelen kvinnliga 
skribenter och kvinnliga fotografer, hänger ihop. Redaktionen består mest av kvinnliga skribenter 
2007 och eftersom skribenterna själva ofta fotograferar när de är ute och hämtar information till 
en artikel, blir det automatiskt en ökning av andelen kvinnliga fotografer 2007.  
 
Ett annat intressant resultat är att bildfördelningen visar att materiella bilder är lika stor, alltså 38 
procent, under både 2004 och 2007, (se diagram 3 och4). De övriga kategorierna, kvinnor och 
män samt den gemensamma kategorin ligger tillsammans på 62 procent. De materiella bilderna tar 
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med andra ord stor plats i tidskriften. Detta resultat kan kopplas till att artiklarna ofta har fokus 
på vägar, vägprojekt och dylikt.  
 
Vid en jämförande analys av diagram 2 och 4 visar diagram 2 att män är överrepresenterade vad 
gäller intervjuobjekt, alltså de som får komma till tals. Eventuellt kunde detta också ha visat sig 
tydligare i diagram 4 på så sätt att män också skulle vara överrepresenterade i bildfördelningen. 
Detta för att intervjuobjektet ofta är det som fotograferas.  
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8.2 Resultatredovisning för den kvalitativa undersökningen 
 
8.2.1 Hur redaktionen tänker ur ett jämställdhetsperspektiv när Vägskälet 
skapas 

8.2.1.1 Arbete med jämställdhetsperspektivet 
 
Samtliga informanter ger en liknande bild över hur man arbetar med Vägskälet ur ett 
jämställdhetsperspektiv. De beskriver att de försöker tänka på jämställdhetsperspektivet i det 
praktiska arbetet med att få med kvinnor i den mån det går, både vad det gäller att intervjua 
kvinnor i artiklarna och få med kvinnor på bild. Detta diskuteras dels på redaktionsmötena men 
även i gruppen under arbetets gång. De flesta är ense om att det många gånger är svårt att lyfta 
fram kvinnor då det är en mansdominerad verksamhet som tidskriften speglar. Följande citat 
visar hur tankarna kring jämställdhetsperspektivet kan se ut: 
 
Vi försöker på redaktionsmötena, kan vi ju ta upp det, att vi måste ha, försöka fördela det så att vi får med både 
kvinnor och män, alltså där de är med. 
 
En annan informant uttryckte att de ibland får stanna upp och tänka efter hur könsfördelningen 
ser ut i varje nummer. 
 
Nej nu är det för många gubbar eller nu är det för lite tjejer och sådär. 
 
Genomgående för alla informanter är dock att de lyfter fram att det ändå är viktigt att syftet med 
artikeln går först. En informant menar att det inte går att välja en tjej bara för att det är en tjej, 
den som intervjuas ska vara någon som är insatt i det som artikeln ska handla om. 
 
Man kan inte börja intervjua personer som inte vet lika mycket om saken bara för att det är en kvinna. Men 
självklart så är det viktigt att jobba mot 50/50. 
 
En informant pekar på att en jämn fördelning av könen i tidskriften inte automatiskt bidrar till att 
den blir jämställd. Det handlar även om vilka typer av frågor som tas upp i artiklarna och hur de 
skriver om ämnena. Informanten belyser det faktum att det även är viktigt att arbeta vidare med 
jämställdhetsperspektivet och gå ett steg längre. Det handlar mer om att arbeta för en gynnsam 
fördelning i strukturerna i verksamheten än att få till en jämnare fördelning i bland annat 
Vägskälet. 
 
Alltså vårt bidrag [arbetet med Vägskälet] till ett jämställt transportsystem handlar om mer än att det är  
50 procent kvinnor och 50 procent män som intervjuas. Då behöver man sätta sig ner och ta ett ordenligt tänk 
kring hur vi skall porträttera vår verksamhet egentligen. 

8.2.1.2 Om att rikta sig till både män och kvinnor 
 
Alla informanter är överens om att avsikten med Vägskälet är att rikta sig till en både kvinnor och 
män. På frågan om hur de försöker göra tidskriften tilltalande för både kvinnor och män får vi 
olika svar. En informant menar att genom att ha temanummer kan man göra tidskriften 
tilltalande för båda målgrupperna, att ”bredda” innehållet kan locka flera olika läsare. 
En annan informant för fram liknande tankar, vikten av att spegla en bredare bild av 
verksamheten. 
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Vi försöker bredda, vi har haft temanummer som handlade om trafiksäkerhet och en som handlade om estetik. 
Jag tror att vi är ganska bra på att blanda och vi har en ganska bred organisation.  
 
De framhäver ändå att det är svårt att veta vad som är intressant för en man eller en kvinna att 
läsa då det ofta är högst individuellt. En annan informant lägger fram det faktum att ett visst 
innehåll i tidskriften kan attrahera olika yrkesgrupper framför kön. 
 
Det känns som att ska vi skriva om skolbarn för att få mer kvinnor att läsa så är det fel väg att gå. Däremot 
kan man skriva om skolbarn för att attrahera andra typer av yrkesgrupper. Särskilt om man är lärare fastnar 
man ju mer för en artikel som handlar om skolbarn. 
 
Vidare fortsätter informanten att resonera kring huruvida ett bredare perspektiv i tidskriften ökar 
jämställdheten det kanske tvärtom bara förstärker de strukturer som redan finns. Att ha ett brett 
perspektiv handlar mer om att tilltala olika typer av människor, fortsätter informanten. 
 
För det är ju en klassiker, nu ska vi lyfta fram barn och kvinnor bara för att det tilltalar kvinnor. Det känns ju 
också väldigt förlegat. 
 
Tre av informanterna framhåller att en viktig del i att tilltala både män och kvinnor är att 
porträttera båda könen i tidskriften. En av informanterna ifrågasätter dock om detta är avgörande 
för om läsaren väljer att läsa vidare eller om det är innehållet som styr mer. 

8.2.1.3 Inifrån-ut-perspektiv och utifrån-in-perspektiv 
 
Under intervjuernas gång framkom att informanterna har med två olika perspektiv i tankarna när 
de arbetar med Vägskälet. Dessa perspektiv rör hur redaktionen arbetar med att dels spegla sin 
egen verksamhet men också att få med sina kunder i tidskriften. Med ett inifrån-ut-perspektiv 
menas här att Vägskälet speglar VSÖ: s ämnesområden och perspektiv. Med ett utifrån-in-
perspektiv menar vi att Vägskälet lyfter in kundens och andra verksamheters perspektiv i den egna 
verksamhetens område. 
 
Av informanternas åsikter kan utläsas att de arbetar medvetet med att få med båda perspektiven i 
arbetsprocessen. En informant beskriver att syftet med tidskriften är att i grunden spegla 
verksamheten men samtidigt lyfta in kunden i sammanhanget när det går. En informant påpekar 
att det är lätt att det blir mycket inifrån-ut-perspektiv men att de är medvetna om det. Därför 
försöker de hela tiden arbeta med att föra in båda perspektiven i tidskriften. 
 
Jag tycker vi är bra på det och vända på det och se det från det sättet [utifrån-in-perspektivet]. Det är 
samtidigt ändå lätt att halka in på inifrån-ut perspektivet. 
 
En av informanterna menar att ett sätt att få en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i 
tidskriften kan vara att försöka använda sig av utifrån-in-perspektiv i större utsträckning. Då 
skulle man kunna styra mer över om intervjuobjektet är en man eller kvinna och på så sätt få fler 
kvinnor som uttalar sig i tidskriften. Vidare resonerar informanten att genom att använda sig av 
utifrån-in-perspektiv kanske de ställer annorlunda frågor och vinklar artiklarna på ett annat sätt. 
 
En annan informant pekar på att det finns en fara i att lyfta in kundperspektivet bara för att 
försöka göra tidskriften mer jämställd. Det måste först och främst finnas ett syfte i det som 
skrivs. 
 
Vi kan inte tänka att nu ska vi porträttera våra kunder för att det ska bli jämställt. 

  36



8.2.1.4 Riktlinjer kring jämställdhetsperspektivet 
 
Vid produktionen av Vägskälet finns det inga riktlinjer över hur redaktionen ska arbeta med 
jämställdhetsperspektivet (med riktlinjer menar vi här ett dokument som innehåller tydliga och 
genomarbetade direktiv kring hur man ska arbeta med ett visst område inom verksamheten). Det 
finns emellertid en punkt kring detta i det dokument som används praktiskt inför varje 
produktion. Där står: 
 
Vid val av intervjupersoner och vem/hur vi fotograferar är det viktigt att ett jämställdhetsperspektiv med sig. För 
att få med hälften kvinnor i tidningen behöver vi fokusera på att aktivt välja kvinnor att intervjua och fotografera. 
(Se bilaga 4) 
 
När vi frågade informanterna om de kände till om det finns riktlinjer för jämställdhetsarbetet med 
Vägskälet svarade några att de inte visste medan andra möjligtvis trodde att det kunde finnas 
 
Ett fåtal av informanterna anser att även om det inte finns riktlinjer och rutiner om 
jämställdhetsperspektivet i arbetet med tidskriften så skall det genomsyra och eftersträvas i allt 
arbete inom Vägverket. 
 
Däremot vet jag att man i alla hänseenden ska ha ett jämställdhetsperspektiv i hela Vägverket vad man än 
jobbar med.  
 
När vi frågade informanterna om de tror att det kan vara bra att ha riktlinjer kring arbetet med 
Vägskälet tyckte de flesta att det vore en god idé och att det kan vara till hjälp för att belysa ämnet 
ännu mer.  
 
När det talas om riktlinjer lyfter en informant fram att en riktlinje inte har något egenvärde i sig 
utan att värdet med den är diskussionen som följer innan rutinen skrivs. Samma informant 
fortsätter påpeka att gruppen behöver sätt sig ned, diskutera och fundera på vad de kan göra för 
att komma ett steg längre i jämställdhetsarbetet med Vägskälet. 

8.2.1.5 Förändringar 2004 och 2007  
 
På frågan om redaktionen upplever att de har blivit mer medvetna kring jämställdhetsperspektivet 
mellan 2004 och 2007 har de informanter som har varit med sedan 2004 svårt att svara på det. De 
flesta tror att de har ökat medvetenheten kring arbetet med jämställdhet i tidskriften men har 
svårt att konkretisera vad som har förbättrats. Informanterna kommer in mer på hur 
arbetsprocessen som helhet har förändrats mellan de tre åren.   

8.2.1.6 Förbättringar 
 
Alla informanter menar att man kan förbättra arbetet kring att få en jämnare könsfördelning i 
tidskriften genom att tänka mer aktivt på det. En informant beskriver det såhär: 
 
Jag tror nog att det kan bli bättre för ibland när man planerar artiklar och uppslag och sådana grejer är det inte 
alltid man tänker på det [att arbeta för en jämn fördelning mellan könen] just då. 
 
Ett tänk finns ju men ibland får man tänka till lite extra tror jag. Man är så uppe i sin verksamhet alla gånger 
och man ja, ibland kommer man på det [att arbeta för en jämn fördelning mellan könen] lite för sent. 
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En informant beskriver det som att redaktionen kan vara mer effektiv när det gäller att hitta fler 
kvinnor att intervjua. Informanten menar att det kan vara så att män hänvisar till andra män och 
för att komma ur detta bör redaktionen mer aktivt fråga efter kvinnor som har kunskap inom 
ämnet. 
 
Ett annat alternativ menar en informant kan vara att tänka på hur de skriver i artiklarna och vilka 
typer av frågor de väljer att ta upp i tidskriften. Mycket kan handla om hur artikeln ska vinklas för 
att få en jämnare könsfördelning i Vägskälet. 
 
En annan aspekt är att tidskriften Vägskälet ska fungera som en kanal när det gäller att förmedla 
budskap. Ett exempel på detta som en informant lyfter fram är att genom att porträttera olika 
fenomen kan ett jämställt transportsystem uppnås. Samma informant påpekar även att de inte har 
nått dit än men att det i framtiden finns förbättringspotential inom området. 
 
8.3 Reaktioner på vår kvantitativa undersökning 

8.3.1 Intervjuobjekt 2007  
Diagram 1 (se bilaga 3)  
 
De flesta informanter blir upprörda och eftertänksamma över resultatet. De beskriver att de 
trodde att det skulle vara en jämnare könsfördelning bland intervjuobjekten än vad det är. En av 
informanterna reagerar först ganska lugnt på resultatet och menar att det är ett förväntat resultat. 
När samma informant därefter får se att fördelningen i intervjuobjekt mellan 2004 (se bilaga 3-
diagram 2) och 2007 är nästintill densamma, blir informanten däremot mer bekymrad över att det 
inte har blivit en jämnare fördelning 2007. 
 
När vi frågar informanterna om resultaten är förväntade svarar de trots sina inledande reaktioner 
att de inte är så förvånade över resultaten. Samtliga informanter tror att fördelningen beror på att 
Vägverket Region Sydösts myndighetsdel är en mansdominerad verksamhet. Någon informant 
pekar på det faktum att många chefer också är män och att de kanske inte alltid aktivt tänker på 
att välja en kvinna om möjligheten finns. En annan informant menar att i och med att Vägskälet 
speglar verksamheten är resultatet realistiskt. 
 
De spontana reaktioner som följde var att informanterna tar siffrorna på allvar och anser att det 
måste ske en förbättring. Informanterna har olika syn på hur de skulle kunna förbättra 
fördelningen. En informant uttryckte att de aktivt kan bli bättre på att välja kvinnor om det går. 
En annan menade att även om de försöker intervjua kvinnor så är det lätt att bli färgad av de 
strukturer som finns i verksamheten, det vill säga att det är en mansdominerad verksamhet. 
 
Alla informanter är ense om att det är något att arbeta vidare i framtiden. De uttrycker sig positivt 
till att de har fått se resultaten och ser det som en hjälp på vägen att kunna förbättra sig. Någon 
konstaterade också att jämställdhetsperspektivet i arbetsprocessen inte får ses som någon 
engångsdiskussion utan att man måste arbeta med det kontinuerligt. 
 

8.3.2 Intervjuobjekt 2004  
Diagram 2 (se bilaga 3)  
 
De flesta informanter anser att det skiljer alldeles för lite vad gäller könsfördelningen mellan 2004 
och 2007 års siffror. De menar att trots att de försöker arbeta aktivt med frågan så har det ändå 
inte skett några större förändringar. Den rådande åsikten är att 1 procent skillnad mellan åren är 
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en väldigt liten skillnad, och informanterna trodde att det skulle ha blivit en förbättring under en 
treårs period.  
 
Jag vet inte att man ska ta det som lite sorgligt, att vi jobbar på här och det har gått 3 år och det ser ungefär 
likadant ut, men så får man inte tänka. Det bara att tänka att det är jättebra att vi får den här informationen 
så att vi kan förbättra oss ytterligare, det är så man får tänka tror jag.  
 
Vidare menar en informant att det finns utrymme för förbättringar gällande aktivt val av 
intervjuobjekt. Samma informant pekar också på det faktum att det ibland kan vara svårare att 
styra över vilket kön intervjuobjektet har. Informanten menar att det kan vara lättare att styra 
över valet kring att få med kvinnor på bild. 

8.3.3 Bildfördelning 2007 
Diagram 3 (se bilaga 3)  
 
Samtliga är ense om att resultaten kring bildfördelningen år 2007 ser bättre ut än resultaten i 
intervjuobjekt 2007 (se bilaga 3 diagram 1). Informanterna anser att det är en jämn fördelning 
mellan de olika kategorierna. En informant menar att det är en naturlig fördelning och i och med 
att den gemensamma kategorin har ökat, tyder det på att fler kvinnor har kommit med på bild i 
tidskriften. Samma informant menar att det är viktigt att fortsätta arbeta med frågan så att 
resultaten kan bibehållas.  
 
Att det är 28 procent män och 18 procent kvinnor visar att vi försökt få till en förändring. 
 
På frågan om resultaten var förväntade fick vi liknande reaktioner från alla informanter. De 
trodde att bildfördelningen skulle ha varit, likt intervjuobjekten, lika mansdominerad. De menar 
att eftersom varje artikel har en tillhörande bild borde detta ha synts i resultaten mellan de som 
får komma till tals och de som fotograferas i tidskriften. Med andra ord, resultaten kring 
intervjuobjekt borde ha speglats mer i bildfördelningens resultat. En informant beskriver det på 
följande vis: 
 
Men det var ju trots allt inte så stor skillnad mellan kvinnor och män där på bildfördelningen i förhållande till 
intervjuobjekten. Det är ju rätt konstigt samtidigt, för ofta kanske man tar en bild i samband med att man 
intervjuar någon, och då känns det konstigt att det blir en så stor skillnad. 

8.3.4 Bildfördelningen 2004 
Diagram 4 – (se bilaga 3)  
 
När informanterna får se diagrammet kring bildfördelningen 2004, ser de att 2007 års resultat 
visar en jämnare fördelning vilket de ser positivt på. De tror att detta beror på att de faktiskt har 
blivit bättre på att aktivt tänka på att få med fler kvinnor på bild. En informant ansåg att det även 
kan bero på att andelen kvinnliga projektledare har ökat de senaste åren.  

8.3.5 Materiella bilder 2004 och 2007 
 Diagram 3 och 4 (se bilaga 3) 
 
Tre av informanterna kommenterade den materiella delen i bildfördelningarna. Här gick åsikterna 
isär då två av informanterna tycker att de materiella bilderna tar för stor plats i tidskriften. Den 
tredje informanten anser dock att fördelningen är naturlig, det vill säga att cirka 
40 procent består av materiella bilder och cirka 60 procent är bilder på människor i tidskriften. 
Samma informant betonar att beroende på vad det är för känsla och information i bilden blir det 
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en väl eller mindre väl fungerande bild, men poängterar ändå att det samtidigt inte får bli för 
många materiella bilder.  
 
De informanter som anser att andelen materiella bilder är för stor framhåller att de i deras arbete 
med tidskriften försöker få en majoritet av människor på bild. En av informanterna menar att det 
lätt kan bli för många bilder på vägar och vägprojekt.  
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9 Resultatdiskussion 
 
I denna del presenterar vi de slutsatser som kan dras utifrån våra resultat. Här besvarar vi i tur 
och ordning de frågeställningar som uppsatsen har i syfte att besvara. Vi tolkar även resultaten på 
en övergripande nivå och kopplar in våra teoretiska utgångspunkter.  
 
Denna uppsats kan i sin helhet ses som ett bidrag till att jämställdhetsintegrera en del av 
informationsverksamheten inom VSÖ. Boman (2007) beskriver att jämställdhetsintegrering i 
verksamheten innebär att myndigheten granskar sitt arbetssätt så att alla kunder och medborgare 
får service på lika villkor. Vår uppsats går ut på att undersöka om både mäns och kvinnors behov 
blir tillgodosedda på lika villkor.  
 
Boman (2007) presenterar JämStödstrappan som är en metod för att jämställdhetsintegrera en 
myndighet. Vår undersökning har delvis baserats på denna metod då vissa trappsteg kan knytas 
till vårt tillvägagångssätt. Det tredje steget enligt Boman (2007) handlar om att planera och 
organisera jämställdhetsintegreringen. Vi blev tilldelade vårt uppdrag utifrån de uppsatta 
styrkortsmålen för informationsverksamheten. Detta mål var uppsatt i syfte att undersöka 
jämställdhetsperspektivet i något av VSÖ: s informationsinsatser. Det femte steget är enligt 
Boman (2007) att kartlägga och analysera hur verksamheten bedrivs ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Vi har i vår undersökning kartlagt och analyserat 
jämställdhetsperspektivet i Vägskälet. I uppsatsen presenteras också åtgärder som enligt Boman 
(2007) benämns som steg sex i trappan. Steg sju och åtta i trappan blir sedan VSÖ: s fortsatta 
arbete med att genomföra och följa upp dessa åtgärder. 
 
 
9.1 Hur ser innehållet i Vägskälet ut ur ett jämställdhetsperspektiv 
under år 2004 och år 2007?  
 
9.1.1 Hur ser könsfördelningen ut i text och bild? 

 
De slutsatser vi kan dra av resultaten i den kvantitativa undersökningen är att vi ser en 
mansdominans kring vilka som får komma till tals i artiklarna. Siffrorna visar att under 2004 var 
det en manlig överrepresentation på 73 procent och 2007 låg siffran på 72 procent. Liknande 
siffror kan härledas till tidigare forskning kring könsfördelning i nyhetspress. I rapporten Räkna 
med kvinnor framkommer att nyhetssubjekten (de som får komma till tals) består av 70 procent 
män och 30 procent kvinnor. Även en avhandling skriven av Sahlstrand (2000) pekar på liknande 
siffror vad gäller morgonpress, där 77 procent av de muntliga nyhetskällorna var män och 23 
procent var kvinnor. Jacobsson (2005) talar för att denna ojämna könsfördelning kan ses som en 
så kallad strukturell underrepresentation av kvinnor. Även Jarlbro (2006) menar att det finns en 
fara i att könsfördelningen är så ojämn och menar att den allmänna opinionen istället blir en 
manlig opinion och detta får konsekvenser ur en demokratisk synvinkel där alla medborgartyper 
inte får komma till tals. Detta resonemang kan också vara värt att tänka på när det gäller att skapa 
en jämställd tidskrift (Vägskälet) inom VSÖ.  
 
Till skillnad från nyhetspressen som ska spegla hela befolkningen och samhället är Vägskälet 
begränsad till att spegla verksamheten inom VSÖ. Eftersom myndighetsdelen inom VSÖ är en 
mansdominerad verksamhet kan den ojämna könsfördelningen i Vägskälet till viss del förklaras av 
detta. Inom VSÖ arbetar 143 män och 66 kvinnor, vilket motsvarar cirka 68 procent män och 32 
procent kvinnor (se bilaga 5). Dessa siffror kan kopplas till de siffror vi fick fram kring 
intervjuobjekt, där fördelningen låg på cirka 70 procent män och 30 procent kvinnor som får 
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komma till tals. Jämför man könsfördelningen i VSÖ: s myndighetsdel och dessa siffror ser man 
att de är snarlika, representationen är med andra ord proportionell med könsfördelningen inom 
VSÖ. Viktigt att tillägga är dock att Vägskälet inte bara speglar personalen inom VSÖ, 
kundgrupper är också med i tidskriften. 
 
Under intervjuerna pekade även informanterna på det faktum att branschen är mansdominerad 
och därför är siffrorna rörande könsfördelningen i tidskriften ändå realistiska. De menar att det är 
naturligt att bli färgad av de strukturer som finns i verksamheten, det vill säga att det är naturligt 
att intervjua män då det finns fler män i verksamheten. De påpekar även att de kan bli bättre på 
att aktivt välja fler kvinnor som intervjuobjekt. Att verksamheten är mansdominerad kan 
förklaras på ett djupare plan i den genusteori som Hirdman (1988) presenterar. Hirdman pekar 
här på att det finns en isärhållning av könen, att manligt och kvinnligt inte bör blandas. 
Isärhållningen tar sig uttryck även i arbetsdelningen, vissa yrken blir ”mansyrken” och andra 
yrken blir ”kvinnoyrken”. Vägverkets verksamhet är en manlig domän då det finns föreställningar 
i samhället om att bygga och planera vägar är typiskt manligt. Hirdman (1988) menar att dessa 
föreställningar finns som ett osynligt kontrakt redan från tidig ålder. Med det osynliga kontraktet 
menas att det finns föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. De resultat vi kommit 
fram till hänger alltså ihop med de strukturer som råder i samhället. Gonäs m.fl. (2001) benämner 
detta fenomen som könssegregering. Här pekar man på den segregation som råder mellan män 
och kvinnor på arbetsmarknaden och menar att detta uppstår genom en könsmärkningsprocess 
där olika yrken blir stämplade som antingen manliga eller kvinnliga. Man kan säga att dessa 
teorier går in i vartannat men de är båda en bidragande förklaring till den ojämna könsfördelning 
som råder i Vägskälet. 
 
Vad gäller könsfördelning i bilder visar resultaten att redaktionen arbetar mer aktivt med att få 
med fler kvinnor i Vägskälet. Kvinnor kommer med i tidskriften i större utsträckning på bild än 
som intervjuobjekt. En informant pekar också på det faktum att redaktionen förmodligen är 
bättre på att aktivt få med kvinnor på bild. En jämförelse mellan år 2004 och 2007 visar en 
förbättring i att få med fler kvinnor på bild år 2007, detta tror informanterna beror på att de 
faktiskt arbetar mer aktivt med det nu än tidigare. 
 
9.1.2 Hur ser könsfördelningen ut bland skribenter och fotografer när Vägskälet 
skapas? 
 
Här visar resultaten att det är stor skillnad mellan könsfördelningen i redaktionen år 2004 och 
2007. År 2007 dominerar kvinnor i redaktionen. Den slutsats som kan dras är att det inte har 
någon betydelse om det är fler kvinnliga skribenter, det blir inte fler kvinnliga intervjuobjekt ändå. 
Med andra ord kan man säga att skribentens kön inte påverkar vilket kön som är intervjuobjekt. 
Detta motstrider vad Sahlstrand (2000) kom fram till i sin avhandling. Hans resultat visade att om 
reportern var kvinna förekom kvinnliga källor i högre utsträckning än om reportern var man. 
 
Det är en stor skillnad mellan hur könsfördelningen ser ut år 2004 och 2007. År 2004 är det 
betydligt fler män involverade i arbetet kring Vägskälet. Medan det år 2007 ser annorlunda ut med 
en kvinnlig dominans. Resultatet kan bottna i att informationsavdelningen år 2007 består av 
främst kvinnliga informatörer. Även här kan resultaten kopplas till den könssegregering som 
råder på arbetsmarknaden (Gonäs m.fl., 2001), då informatörsyrket är kvinnodominerat i och 
med att det är fler kvinnor som utbildar sig till informatörer. Ur ett jämställdhetsperspektiv kan 
det faktum att det har blivit en ojämnare könsfördelning på redaktionen mellan 2004 och 2007 
ses som ett negativt inslag. En jämn fördelning mellan män och kvinnor på arbetsplatser kan i 
många sammanhang vara att föredra.  
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9.2 Hur tänker redaktionen ur ett jämställdhetsperspektiv när 
Vägskälet arbetas fram?  
 
I denna del av vår undersökning fokuserade vi på att ta reda på hur sändarnas (redaktionens) 
avsikter såg ut vad gäller att skapa en jämställd tidskrift, därmed har vi i vår teoridel med teorier 
som fokuserar på sändaren. Vår undersökning faller under processkolans perspektiv på så sätt att 
vi fokuserar på kommunikationsprocessen som en linjär process. Fiske (1990) beskriver att detta 
perspektiv ser kommunikation som en enkelriktad process och att det handlar om styrd 
kommunikation.  
 
Vägskälet kan ses som en ”enkelriktad” kanal på så vis att det är en kanal där feedback från 
mottagarna är begränsad. Larsson (2001) presenterar Grunig och Hunts informationsmodell, 
denna modell illustrerar den form av strategisk kommunikation som Vägskälet representerar. 
Sändaren, i vårt fall VSÖ: s redaktion för Vägskälet styr informationen. Den information som 
sänds ut via Vägskälet är envägsriktad och ändamålet är att informationen ska spridas. Larsson 
(2001) beskriver att informationen i denna modell ska ha ett sanningskrav. Detta stämmer in på 
Vägskälet men samtidigt präglas tidskriftens syfte av att myndigheten favoriseras genom att man 
lyfter fram ”goda exempel” från myndighetens sida. 
 
De slutsatser som vi kan dra efter att ha utfört våra intervjuer är att det finns en medvetenhet att 
arbeta med Vägskälet ur ett jämställdhetsperspektiv. Informanterna tänker på 
jämställdhetspersektivet  i det dagliga arbetet med Vägskälet på så vis att de aktivt försöker få med 
kvinnor i tidskriften för att jämna ut könsfördelningen. Det man kan konstatera är därmed att det 
finns en könsmedvetenhet när Vägskälet skapas. Trots det har den likväl inte en jämn 
könsfördelning. I rapporten Räkna med kvinnor för Jacobsson (2005) fram en annan syn på 
könsmedvetenhet. Hon hävdar att könsmedvetenheten inte är så utbredd inom journalistkåren 
och att journalisterna menar att den ojämna könsfördelningen inom nyhetspress beror på att de 
speglar verkligheten. 
 
Våra informanter har som sagt en könsmedvetenhet när de skapar tidskriften men samtidigt 
menar informanterna också att det är viktigt att spegla verksamheten och att låta syftet med 
artiklarna gå i första hand. Även informanterna pekar på samma orsak till den ojämna fördelning 
vad gäller könsfördelning i tidskriften som vi nämnde tidigare, också att det är en mansdominerad 
bransch. 
 
Redaktionens arbete kring jämställdhetsperspektivet handlar främst om hur man ska arbeta för att 
få en jämn könsfördelning i tidskriften. Redaktionen har alltså inte kommit så långt i sitt arbete att de 
reflekterar över om de exempelvis skildrar män på ett vis och kvinnor på ett annat, detta 
framkommer av våra intervjuer. En av våra informanter pekar på att det är viktigt att komma ett 
steg längre och inte bara se till att få en jämn könsfördelning för att få en jämställd tidskrift. Det 
räcker alltså inte med att ”räkna huvuden” utan man måste också ta hänsyn till vilka frågor det är 
som lyfts och hur man skriver om olika ämnen. Denna åsikt speglas även av Jacobsson (2005) 
som själv säger att det behövs andra åtgärder för att få en jämställd bild, man måste även se på 
hur kvinnor och män framställs i nyhetspress.  
 
Två av informanterna menar även att tankarna i arbetet kring jämställdhetsperspektiv inte bara 
ska gälla för Vägskälet och informationsarbetet utan det ska genomsyra hela myndigheten oavsett 
vad man arbetar med. Detta visar på en medvetenhet om att Vägverket har som mål att arbeta 
med jämställdhetsintegrering i hela sin verksamhet. Boman (2007) beskriver att 
jämställdhetsintegreringen ska resultera i att integrera myndigheter i jämställdhetsperspektivet och 
att syftet att den ska beröra alla punkter såsom beslutsfattande, planering och utförande.  
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9.3 Hur ser redaktionen på resultatet i den kvantitativa 
innehållsanalysen?  
 
Redaktionen för Vägskälet reagerade positivt på att få se resultatet, på detta sätt blev de medvetna 
om hur könsfördelningen ser ut i tidskriften. Även om de hade aningar om att män dominerar 
som intervjuobjekt i tidskriften blev de flesta informanter ändå missnöjda över att det är en så 
ojämn fördelning och att det skilde så lite mellan 2004 och 2007. 
 
Redaktionen uttryckte att de vill förbättra sig vad det gäller att få en jämnare fördelning mellan 
män och kvinnor. Det är dock viktigt att poängtera att man bör ta hänsyn till kundgruppens 
behov och önskemål. Bara för att vi kom fram till att tidskriften är mansdominerad behöver detta 
inte ses som något negativt, det är svårt att säga vad som är rätt och fel i dessa sammanhang. Vår 
undersökning ska ses som en ”temperaturmätare” där redaktionen får en bild över hur det ser ut. 
Vi anser att det är viktigt att redaktionen diskuterar igenom resultatet och funderar ut hur det 
fortsatta arbetet kring detta ska se ut. Vi tror det är viktigt att man tar reda på hur kundbehovet 
ser ut och detta kan man göra i en läsvärdesundersökning.  
 
Det går inte att bortse från att män dominerar i verksamheten och det är möjligt att denna 
mansdominans även råder i kundgruppen (det vill säga när Vägskälet speglar kundgruppen genom 
ett utifrån-in-perspektiv). Detta faktum innebär att Vägskälet förmodligen alltid kommer ha en 
överrepresentation av män, vill man i fortsättningen få in fler kvinnor i tidskriften krävs det att 
man aktivt arbetar med det.  
 
En annan åsikt som förs fram av en informant är att det är viktigt att inte falla för de 
föreställningar som finns kring manligt och kvinnligt, det som Hirdman (1988) definierar som 
genuskontrakt. Informanten menar att det är fel att lyfta fram exempelvis kvinnor och barn för 
att få fler kvinnliga läsare eller tilltala fler kvinnor. Man pekar på faran att falla in i de 
cementerade strukturer som redan existerar, att lyfta fram kvinnor för att få fler kvinnliga läsare 
känns bara förlegat menar informanten. Istället ska man tänka mer på att tilltala olika typer av 
människor och individer så att man kommer bort från vad som är manligt respektive kvinnligt. 
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10 Handlingsrekommendationer 
 
10.1 Ta ställning till resultatet 
 
Tanken med denna undersökning var att få fram en bild av hur könsfördelningen ser ut i 
Vägskälet samt intervjua skribenter och redaktörer för att ta reda på hur redaktionen tänker ur ett 
jämställdhetsperspektiv när Vägskälet skapas. Vi ville med intervjuerna öka medvetandet kring 
dessa frågor i redaktionen. 
 
Ett viktigt steg efter denna undersökning är att redaktionen nu i efterhand tar ställning till 
resultaten och diskuterar igenom detta. 
 
- Vad betyder resultaten?  
- Är det något vi behöver förbättra? 
- Vad och hur kan vi göra för att förbättra det? 
 
Den direkta respons vi fick under intervjuerna var att redaktionen ansåg att det var bra att få se 
dessa siffror och att det fanns förbättringspotential. Men viktigt här är att få en helhetsbild av vad 
resultaten visar och att redaktionen pratar igenom och tar del av varandra åsikter. 
 
För att få en jämn könsfördelning i Vägskälet har vår undersökning kommit fram till att det är det 
viktigt: 

- att fortsätta tänka på att aktivt välja kvinnor på bild och som intervjuobjekt. 
- att fortsätta arbeta aktivt med både inifrån-ut-perspektiv och utifrån-in-perspektiv. 
- att tänka på vilka ämnen som tidskriften lyfter fram och hur man väljer att vinkla artiklar. 

 
 
10.2 Komma ett steg längre 
 
För att komma ett steg längre med jämställdhetsperspektivet i tidskriften vore det lämpligt att 
göra en undersökning kring genusperspektivet ser ut i tidskriften. Hur skildras män respektive 
kvinnor på bild och i text?  
 
 
10.3 Riktlinjer 
 
Efter att redaktionen har diskuterat igenom hur jämställdhetsarbetet ska se ut med Vägskälet kan 
en idé vara att få ner dessa punkter på papper. Att skriva ner riktlinjer kring detta skulle kunna 
innebära att ämnet får en tyngre ”position” i verksamheten och att medvetenheten kring dessa 
frågor ökar. 
 
 
10.4 Ta reda på hur målgruppen ser ut 
 
Under intervjuerna kom det fram att redaktionen tror att Vägskälet läses mest av män. Det kan 
vara en bra idé att alla tar del av adresslistan och att man ser över hur könsfördelningen ser ut 
bland dem som läser Vägskälet. Når Vägskälet även kvinnor i den utsträckning som är önskvärt? 
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10.5 Läsvärdesundersökning ur ”jämställdhetsperspektiv” 
 
Inför nästa läsvärdesundersökning kan det vara intressant att ta reda på vad män respektive 
kvinnor tycker om Vägskälet. Att undersöka hur kvinnor respektive män upplever innehållet i 
Vägskälet och vad de skulle vilja läsa mer av. På så sätt kan man få en bild av både kvinnors och 
mäns behov.  
 
 
10.6 Kurser och föreläsningar 
 
För att uppmärksamma jämställdhetsarbete inom verksamheten kan det vara bra att gå på kurser 
och föreläsningar kring genusmedvetenhet samt få information kring jämställdhetsintegrering och 
metoder som JämStöds trappa. 
 
Det finns nyhetsredaktioner som arbetar för att arbeta mot ett jämställt utbud. Länken nedan 
leder till hur ett antal nyhetsredaktioner arbetar för att göra tidningsutbudet jämställt. Sidan 14-16 
innehåller många bra tips och rekommendationer. 
 
Länk till rapporten Räkna med kvinnor.  
http://www.iktk.se/pdf/svenska%20GMMP.pdf
 
 
10.7 Inspireras av Vägverkets övriga regioners arbete med 
jämställdhet inom informationsarbetet 
 
Ett alternativ till att ytterligare öka kunskapen och arbeta mer kring jämställdhetsarbetet är att 
nätverka med övriga regioner inom Vägverket för att se hur långt de har kommit med arbetet 
kring jämställdhetsperspektivet. 
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11 Vidare forskning 
 
Vidare forskning när det gäller att undersöka Vägskälets artiklar och bilder skulle kunna vara att 
undersöka hur de är ur ett genusperspektiv. Vi valde att styra vår undersökning i en annan 
riktning på grund av att vi ansåg att det krävs djupa kunskaper inom genusvetenskap för att 
kunna urskilja genusperspektivet i Vägskälet som är en tidskrift som inriktar sig på personporträtt 
i liten uträckning, det vill säga att artiklarna rör sig mest kring materiella värden. 
 
Det skulle även vara intressant att göra en jämförelse mellan VSÖ: s kundtidning och Vägverkets 
övriga regioners kundtidningar för att se hur jämställdhetsperspektivet ser ut där. Man skulle 
också kunna göra en jämförelse mellan andra myndigheters kundtidningar.  
 
Exempel på annan vidare forskning är att undersöka någon annan del av VSÖ: s 
informationsverksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv och ta reda på hur arbetsformerna ser ut 
där. 
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Bilaga 1 
 

  51 (12) 
    

  Datum  

VSÖim  Ulf Modig 2003-01-22  
Maria Ottosson, Claes Larssson   
 
 
Viljeinriktning för Vägskälet – Kundtidning i Region Sydöst  
 
Syfte 
Vägskälet är Vägverket Region Sydösts externa kundtidning. Vägskälet skall bidra till att 
Vägverkets vision – Vi gör den goda resan möjlig – uppnås genom att föra ut Vägverkets frågor 
till organisationens kunder, dvs samarbetspartners och intressenter. 
 
Målgrupper 
Regionala beslutsfattare, opinionsbildare, entreprenörer, konsulter, representanter för media och 
medlemmar i relevanta intresseorganisationer, samarbetspartners som kommuner, regionförbund 
och länsstyrelser. Sekundär målgrupp är anställda i VSÖ och VSÖ-pensionärer, som vi ser som 
viktiga vidareinformatörer och ambassadörer för VSÖ. 
 
Utgivning 
Fyra utgåvor per år. 
 
Övergripande mål 
För att nå sitt syfte skall Vägskälet medverka till att Vägverkets frågor och ståndpunkter blir 
kända i den allmänna debatten på ett öppet, trovärdigt och begripligt sätt.  
 
Detta innebär att Vägskälet skall: 

 Stärka Vägverkets image 
 Innehålla notiser och kortfattade texter av strategisk karaktär, för att följa upp GD 

nyhetsbrev på regional nivå 
 Ha ett innehåll som primärt utgörs av reportage gällande den regionala verksamheten, och 

då inte minst sektorsuppgifterna. 
 Ha ett innehåll som upplevs som värdefullt vetande på ett lättillgängligt sätt 
 Lyfta fram andra väghållares projekt, som bidrar till att nå de  transportpolitiska målen 
 Lyfta fram goda exempel på bra samarbete med transportörer, transportköpare och 

företrädare för ”vanliga” trafikanter och som bidrar till att nå de transportpolitiska målen 
 
Organisation och produktion 
Ansvarig utgivare är regionens informationsansvarig. Redaktionens medarbetare skall arbeta efter 
god journalistisk sed samt gällande pressetiska spelregler. Informations- och 
marknadsavdelningen ansvarar för Vägskälets innehåll. Vägskälets ledare skrivs av VD. Vägskälet 
är en kundtidning med ett omfång på 12 sidor, som trycks på externt tryckeri och distribueras via 
Posten.  
 
Samspel med andra kanaler 
Vägskälet är primärt en envägskanal och dialog upprättas genom andra kanaler, men skall ge 
”ingångar” till Vägverkets webbplats på Internet för den läsare, som vill ha mer information och 
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kunskap. Kundtidningen skall ha en grafisk profil, som stämmer överens med Vägverkets övriga 
periodiska skrifter (Personaltidningen, GD nyhetsbrev samt övriga regionala kundtidningar). 
 
Utvärdering 
Under januari 2004 ska en utvärdering göras bland Vägskälets läsare. 
 
Rolf Johansson 
cVSÖ 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Inledning 
 

 Namn? 
 Roll/befattning på Vägverket? 
 Arbetsuppgifter? 
 Anställningstid på Vägverket? 

 
 
Arbetsprocessen  
 

 Vad är syftet med tidskriften? Vad vill ni förmedla med tidskriften? 
 Vilka målgrupper riktar sig tidningen till? 
 Hur ser urvalsprocessen ut? Vad (ämnen)/vem avgör vad som kommer med i tidningen? 
 Hur förbereder du dig inför att skriva en artikel? Finns det olika aspekter och ramar du 

måste ta hänsyn till? 
 

Arbetsprocess ur jämställdhetsperspektiv 
 

 Finns det några riktlinjer för jämställdhetsarbete när Vägskälet utformas?  
 Tror du att det skulle vara behövligt med sådana riktlinjer? Varför, varför inte? 
 Vet du om det finns inom övrigt informationsarbetet? 
 Arbetar ni ur ett jämställdhetsperspektiv med Vägskälet? 

 (Finns ett medvetande kring jämställdhetsperspektivet när tidningen blir till, vid 
skrivandet av artiklar?) 
 I så fall hur? 
 Riktar sig Vägskälet till både en manlig och kvinnlig målgrupp? På vilket sätt? 
 Hur arbetar ni för att nå en både män och kvinnor? 
 Hur tror du fördelningen mellan manliga och kvinnliga läsare ser ut? Varför? 
 Händer det att artiklar väljs utifrån könsperspektiv? Varför/varför inte? 

(Att man till exempel väljer att intervjua en kvinna framför en man för att få en jämnare 
fördelning?) 

 Upplever du att ni tänker på jämställdhetsperspektivet när tidningen blir till? Hur då? 
 Arbetar ni för att få en jämnare fördelning? 

 
Frågor utifrån den kvantitativa delen 
 
Visa hur resultatet ser ut kring bildfördelning och intervjuobjekt (Diagram 1,2,3 och4) 
 

 Hur ser du på detta resultat?  
 Hur tror du detta kan förklaras? 
 Är dessa resultat väntade? På vilket sätt? 
 Är det naturligt med en sådan fördelning eller behövs det jobbas mer på? I såfall 

hur/förslag? 
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Förändring mellan åren 
 

 Upplever du att arbetsprocessen kring Vägskälet har förändrats sedan du började? I såfall 
hur? (Upplever du någon skillnad på hur ni arbetade då jämfört med nu?) 

 Har arbetsprocessen kring Vägskälet förändrats ur ett jämställdhetsperspektiv sedan du 
började? 

 Tar man mer hänsyn till att få en jämnare fördelning nu (2007) än tidigare (2004)? 
 
Avslutning 
 

 Har du något du vill tillägga? 
 Sammanfatta kort, har vi uppfattat korrekt? 
 Går det bra att återkomma om vi skulle ha några frågetecken? 
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Bilaga 3 
Diagram 
 

Diagram 1 
Intervjuobjekt 2007 

Man
72%

Kvinna
28%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  55



Diagram 2 
Intervjuobjekt 2004

Man
73%

Kvinna
27%
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Diagram 3 
Bildfördelning 2007

Man
28%

Kvinna
18%Gemensam

16%

Materiellt
38%
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Diagram 4 
Bildfördelning 2004 

Man
44%

Kvinna
14%

Gemensam
4%

Materiella
38%
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Bilaga 4 

atum för inlämning av text- och bildutkast innebär att ett första utkast ska finnas klart och 
 
 

anusstopp är i näste steg och innebär att alla artiklar/notiser och bilder ska vara helt klara och 

det 

edan när vi är ute och intervjuar är det vikigt att tänka på hur artikeln kommer att se ut i 
ilder.  

id val av intervjupersoner och vem/hur vi fotograferar är det vikigt att ha ett 
ver vi fokusera 

ontrollera att alla artiklar har RUBRIK, MELLANRUBRIKER, BILDTEXTER OCH 

edaktionsmöte: 11 oktober 
kast: 5 november 

aximala textlängder, 
 och mellanrubriker, men exklusive faktaruta 

 sida – 2 000 tecken med blanksteg 
g 

ema 2007 
het 

h droger 

tektur

Vägskälet nr 4 2007 
 
 
D
lämnas till Marianne. I detta ingår ett utkast på texten samt bilder eller idéer som behöver tas.
Detta första utkast syftar till att vi ska kunna diskutera texten vad gäller val av vinkel om några
ytterligare frågor behöver ställas till de intervjuade, samt diskutera bildidéer för eventuell 
komplettering. 
 
M
ligga i mappen Vägverkstidningar/Vägskälet/2007/nr4 2007 på O-disken. Om skribent och 
fotograf inte är desamma måste skribenten säkerställa att alla bilder ligger inne rätt mapp när 
är manusstopp.  
 
R
tidningen. Det avgör hur mycket bilder vi måste ha, om det ska var liggande eller stående b
 
V
jämställdhetsperspektiv med sig. För att få med hälften kvinnor i tidningen behö
på att aktivt välja kvinnor att intervjua och fotografera.  
 
K
FAKTARUTA. 
 
R
Inlämning av text-och bildut
Manusstopp: 9 november 
Till Bolt: 13 november 
Utgivning: 6 december 
 
M
inklusive rubrik, ingress
 
1
1 ½ sida – 2 500 tecken med blankste
2 sidor – 3 200 tecken med blanksteg 
Notiser – 500 tecken 
 
 
T
Nr 1 – Hastig
Nr 2 – Alkohol oc
Nr 3 – Säkerhet på väg 
Nr 4 – Estetisk och arki
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
Frekvenstabeller 
 
 
 

Intervjuobjekt 2007

54 72
21 28
75 100

Man
Kvinna
Total

Antal Procent

 
 

Intervjuobjekt 2004

40 73
15 27
55 100

Man
Kvinna
Total

Antal Procent

 
 

Bildfördelning 2007

22 28
14 18
13 16
30 38
79 100

Man
Kvinna
Gemensam
Materiella
Total

Antal Procent

 
 

Bildfördelning 2004

32 44
10 14
3 4

27 38
72 100

Man
Kvinna
Gemensam
Materiella
Total

Antal Procent
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Skribent 2007

1 3
30 97
31 100

Man
Kvinna
Total

Antal Procent

 
 

Skribent 2004

16 47
15 44
3 9

34 100

Man
Kvinna
Framgår ej
Total

Antal Procent

 
 

Fotograf 2007

3 8
32 86
2 5

37 100

Man
Kvinna
Framgår ej
Total

Antal Procent

 
 

Fotograf 2004

14 36
22 56
3 8

39 100

Man
Kvinna
Framgår ej
Total

Antal Procent
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