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Sammanfattning 

Huvudsyftet med vår uppsats var att ta reda på hur kvinnor och män framställs i media, där vi 

avgränsade oss till branschtidningar. Våra frågeställningar var; 

 Hur porträtteras manliga respektive kvinnliga chefer i branschtidningar och hur 

förhåller de sig till normer om kvinnligt och manligt ledarskap? 

 Vilken problematik kan det finnas kring hur media väljer att framställa chefer? 

Dessa frågeställningar försökte vi besvara genom att utföra en kvantitativ innehållsanalys och 

en narratologisk analys på 60 respektive 20 artiklar från branschtidningar. De teorier som har 

legat till grund för tolkning av resultatet kretsar kring genus, stereotyper och normer om 

ledarskap. 

 

Huvudresultatet blev att det fanns en viss jämställdhet mellan män och kvinnor men det fanns 

fortfarande betydande skillnader som bekräftade normer kring kvinnligt och manligt 

ledarskap. Exempelvis log kvinnor mer, de blev oftare fotograferade i fågelperspektiv med 

intetsägande bakgrunder. Männen hade neutrala uttryck, blev fotograferade oftare i 

grodperspektiv, även om de båda könen hade stor majoritet i ögonhöjd. Männen blev 

dessutom oftare fotograferade på sina arbetsplatser. Dessa resultat återfanns i den kvantitativa 

innehållsanalysen. I den narratologiska analysen framkom det att det fanns en förväntan att 

kvinnor skulle stöta på motgångar hela tiden medan männen hade en äventyrlig resa mot sitt 

ledarskap. Kvinnor fick oftare motivera hur de fick ihop ”livspusslet” medan denna aspekt 

inte förekom hos männen. 

 

Slutsatsen blev att media reproducerade skadliga normer kring kvinnligt och manligt 

ledarskap, vilket försvårar jämställdhetsarbetet. De måste bli mer medvetna om 

framställningar av vissa grupper för att motverka dessa normer.  

 

Nyckelord; genus, ledarskap, normer, framställningar 

 

  



 

Abstract 

Title: Leaders in focus – A comparison study of female and male leaders in media 

Authors; Sophie Edquist & Marina Sigurdsson 

Mentor; Amelie Hössjer 

Date; Autumn 2013 

Purpose; The purpose of the essay is to analyze media’s depiction of female and male leaders 

and the dichotomy between them. Another issue is the power that media possesses to 

influence these norms. 

Question; How are male and female leaders portrayed in business magazines and how do 

they relate to the norms about female and male leadership? 

What kind of issues can emerge with medias choice of portrayal of executive leaders? 

Theory; We focus on gender theories and norms around genders roles combined with 

leadership. We also use role congruity theory and masculinity theory. 

Method and material; We use quantitative content analysis and narratology analysis to 

answer our research question. The material we use are 60 articles from business magazines, 

with 30 male and 30 female portrayals of leaders. 

Results and conclusions; The results were that there were differences between the two 

genders and the differences confirmed already established norms. Media reproduce these 

norms and therefore renders it difficult to proceed with equality in society. Considering the 

results, media needs to be more conscious of how they portray certain groups. 

Implications; The implications of media’s use of stereotypes of female and male leaders 

results in lesser motivations from young females to aspire to higher positions. But also the 

prejudice towards female leaders is enforced and therefore makes it harder to bring about a 

change in society. 
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1. Inledning 

Länsförsäkringar gör reklam för att vanliga privatpersoner ska kunna göra sin egen bank. På 

ena bilden står en man med armarna i kors, hans kroppsspråk självsäkert och bestämt. Till 

bilden hör texten ”Självklart äger jag min egen bank. Gör inte du det?”. Jämsides med bilden 

finns det en annan bild på en kvinna. Hon tittar leendes in i kameran och pillar på sin örsnibb. 

Bredvid henne står texten ”Det hade väll ingen trott, att jag skulle äga en egen bank.” 

 

Veckorevyn visar upp en bild på Danny Saucedo, ny programledare för melodifestivalen. Han 

håller i glasögonen medan han seriöst tittar läsarna i ögonen. Vad som knappt syns är Gina 

Dirawi som står bakom honom och har armarna kring honom för att snällt knyta hans slips åt 

honom. 

 

DN gör artikel om nyheten att ”Svenska chefer är bra på beröm”. Tillhörande bild visar på ett 

par manliga vita händer som tillhör en kostymklädd man. I ena handen håller han en 

kaffekopp i den andra så ger han läsarna tummen upp. 

 

Dessa tre är exempel på media som har visat upp kvinnor och män på ett sexistiskt sätt. 

Genusfotografen (www.genusfotografen.se) har en blogg där han belyser exempel som dessa 

och pekar ut deras brister på ett humoristiskt sätt (http://www.genusfotografen.se/?p=3304). 

Genusfotografen är inspirationen till den här uppsatsen. Vi hade tidigt ett intresse för 

genusfrågor och när detta kom på tapeten ville vi fördjupa resonemanget och undersöka 

fenomenet på ett akademiskt sätt. 

 

Att undersöka och problematisera medias roll i samhället är alltid aktuellt eftersom en roll 

media skulle kunna ha är att granska och observera samhället med en kritisk inställning. Det 

som media tar upp påverkar samhället på ett eller annat sätt, och de har därmed ett viktigt 

ansvar för vad och på vilket sätt de framställer vissa grupper inom samhället. Vi valde att 

undersöka kvinnliga och manliga chefers framställning i branschtidningar, där det finns högre 

krav på professionalitet och saklighet. 

 

Det har förekommit tidigare forskning av hur kvinnliga och manliga ledare framställs, men 

ingen på de senaste åren och ingen inom branschtidningar. Vår uppsats ska täcka denna 

http://www.genusfotografen.se/
http://www.genusfotografen.se/?p=3304
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forskningslucka och fördjupa oss i samhällsimplikationerna av medias framställning av män 

och kvinnor. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om kvinnliga och manliga ledare porträtteras 

på olika sätt och i så fall i vilken utsträckning detta förekommer. Vi har avgränsat oss till 

branschtidningar i denna undersökning, för att det inte har gjorts tidigare på dessa typer av 

tidningar. Inom den tidsram som fanns var det inte möjligt att studera flera medier på ett 

representativt sätt, därför har vi fokuserat på just branschtidningar. För att undersöka detta har 

vi formulerat en frågeställning som lyder: 

 Hur porträtteras manliga respektive kvinnliga chefer i branschtidningar och hur 

förhåller de sig till normer om kvinnligt och manligt ledarskap? 

 Vilken problematik kan det finnas kring hur media väljer att framställa chefer? 

1.2 Undersökning 

Genom en kvantitativ innehållsanalys kommer vi ta oss an och försöka svara på vår 

frågeställning, med en förhoppning på att inte hitta allt förstora skillnader i framställningen. 

När det gäller sådant som inte går att kvantifiera men som vi ändå finner relevant för 

undersökningen kommer vi göra en narratologisk analys som komplement. Det handlar då om 

exempelvis intryck och känslor vi fick av att läsa texterna, med detta menar vi hur ledarens 

berättelse beskrivs på ett mer övergripande plan. Genom dessa två metoder kommer det vara 

lättare att få en helhetsbild av artiklarna. 

1.3 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till ämnena ledarskap, media och genus. Uppsatsens fokus kommer att 

ligga i hur framställningen av kön är i branschtidningar, vi diskuterade till en början om vi 

även skulle undersöka förekomsten och framställningen av etnicitet och könsidentitet. Men 

det skulle kräva mer tid för att kunna göra en så omfattande undersökning på ett bra sätt. 

1.4 Disposition 

I nästa avsnitt kommer en bakgrund som är relevant för undersökningen där det tas upp en 

forskningsbakgrund som ger vår uppsats en liten kontext. Därefter redovisas våra valda 

teorier, teorier om genus, sedan ledarskap och stereotyper. Kapitel 4 går igenom metodval 



 3 

samt det material vi har utgått ifrån, där nämns vår urvalsprocess, den analysmodell som 

används samt vilka eventuella problem vi har stött på under materialhanteringen. I kapitlet 

därefter presenteras resultatet vi fick av vårt empiriska arbete. Resultatdelen är uppdelad efter 

våra två undersökningar; kvantitativ innehållsanalys samt narratologisk analys. Vidare 

kommer resultatet att analyseras i kapitel 6, där vårt huvudresultat kommer att anknytas till de 

valda teorierna. Avslutningsvis kommer vi att föra en slutdiskussion där vi breddar uppsatsen 

för att diskutera resultaten utifrån en samhällsanknytning för att sedan avsluta med tips på 

framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Genusteori 

Genus är ett brett fält med många teoretiker och mycket forskning, som sällan är i konsensus. 

Därför redovisas nedan olika teorier med ett allmänt synsätt, där urvalet består av några ofta 

refererade teoretiker. 

 

Många teoretiker kan vara överens om att det råder en genusordning men det finns olika sätt 

att se på ordet genus. Det var på 1970-talet som begreppet “genus” fick bli det övergripande 

ordet för forskningsområdet som handlar om könkonstruktion och könsordningen (Connell 

2012, s. 22). I Ironi och sexualitet av Wahl, Holgersson och Höök beskrivs två olika 

utgångspunkter inom genusteorin, nämligen feministisk ståndpunkts teori och feministisk 

postmodernism. Skillnaden mellan teorierna är att ståndpunktteorin väljer att se kvinnor som 

en kategori medan postmodernismen menar att detta leder till att förstärka och återskapa 

könsmaktsordningen. Eftersom både kvinnor och män skapar sina erfarenheter utifrån en 

manlig norm menar postmodernismen att både könsdikotomin samt kvinnans underordning 

befästs genom att ”synliggöra kvinnor”. Självklart har även postmodernismens teoretiker fått 

kritik, för att de dekonstruerar kategorin kvinnor. Detta kan leda till att maktaspekten förbises 

och kvinnor marginaliseras eller osynliggörs menar kritikerna. Wahl et.al menar att båda 

dessa teorier behövs och tillför något. De menar att det manliga tolkningsföreträdet men även 

kön och könsordningen behöver problematiseras, för att förstå maktrelationen mellan könen 

är kvinnors erfarenhet i könsordningen viktig. Med detta synsätt samt att kön, är socialt 

konstruerade motiverar författarna deras val av kategorierna kvinnor och män (Wahl et al. 

1998, s. 23f). 

 

Det finns mycket att skriva om könsordningen men kortfattat kan det beskrivas som att ”kön 

spelar roll för hur samhället konstrueras och fungerar”(Wahl et al. 1998, s. 25). Genussystem 

samt genusordning kan ses som synonymer med könsordning. Det finns olika tolkningar på 

könsordningen, vissa mer neutrala medan forskning som utgår från empiriska undersökningar 

visar på resultat att de flesta samhällen har en manlig överordning och en kvinnlig 

underordning. Genussystemet beskrivs även utifrån logikerna åtskillnad och hierarki, den 

förstnämnda utgår ifrån att kvinnor och män varken ska göra samma saker eller vara på 

samma platser. En segregerad arbetsmarknad är ett tydligt exempel på åtskillnadens 



 5 

logik.  Hierarkins logik innebär att män har både högre positioner samt lön än kvinnor, vilket 

innebär att mäns handlingar och varande värderas högre än kvinnors (Wahl et al. 1998, s. 26). 

Något som är viktigt att tänka på när vi pratar om könsordningar, samt hur kön konstrueras 

socialt är att vi utgår ifrån vår kontext. Som Connell skriver har genus många olika 

dimensioner; 

 

”Det handlar inte bara om identitet, arbete, makt eller sexualitet, utan om alla 

dessa saker samtidigt. Genusmönster kan skilja sig markant mellan en kulturell 

kontext och en annan, men de är fortfarande genusmönster.” (Connell 2012, s. 

26) 

 

Den amerikanska psykologen Janet Hyde (2005) menar att synen på att det skulle finnas 

naturliga skillnader är skadligt för bland annat barns utbildning, kvinnors rättigheter i 

arbetslivet och i stort sett alla vuxna människors känslomässiga relationer. (Connell 2012, s. 

73). Dessa skillnader kan handla om fysisk styrka som att männen är snabbare och starkare, 

mekaniska färdigheter exempelvis att män är duktiga på det tekniska och kvinnor är bra på 

petgöra, som Connell uttrycker det. Även intellektet har delats då män ses som rationella och 

kvinnor intuitiva. Det finns en rad olika uppfattningar om skillnader mellan kvinnor och män 

som anses vara “naturliga”, som anhängare till “sociobiologin” ett begrepp som myntades av 

Edward Wilson. (Connell 2012, s 77f). 

 

“Det förefaller som om den sociala logiken fungerar oberoende av den genetiska 

logiken. Förklaringen att genushierarkin beror på en hormonell 

“aggressivitetsfördel” kapsejsar när det visar sig att högre testosteronnivåer 

följer på en social dominant position lika ofta som de föregår den (Kemper 

1990).” (Connell 2012, s. 78) 

 

Ett exempel som förekommer är distinktionen av “manligt och kvinnligt tänkande” dock 

förekommer det inga större skillnader vare sig på hjärnans anatomi eller funktioner mellan 

könen. Enligt hjärnforskning kan däremot hjärnan skapa nya synapser och bortse från dess 

gamla, med andra ord så kan hjärnan förändras. Connell refererar till neurologen Lesley 

Rogers och skriver “Hjärnan väljer inte att vara av antingen kvinnlig eller manlig typ. Hos 

alla hjärnfunktioner som vi kan mäta finns det en omfattande överlappning mellan kvinnor 

och män. ‘Som vi kommer att se är detta också typiskt för mänskligt beteende’. (Connell 
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2012, s 76). Alltså kan man säga att anatomiska skillnaderna i hjärnan kan bero på miljön, 

exempelvis vår uppfostran. 

 

Att vi tar genus för givet i vardagen är inte ovanligt, mycket i vårt samhälle är uppdelat efter 

kön. Detta är något som uppfattas av vissa som naturligt, eller “naturens ordning” som 

Connell skriver i Om genus. Bryts dessa mönster eller denna ordning så ses det som 

onaturligt. Connell menar att skapandet av dessa “naturlagar”, med andra ord vilka 

genusrelaterade beteenden som är accepterade, sprids av olika aktörer. Aktörer som föräldrar, 

lärare eller lagstiftare för att nämna några. Connell tar upp Oscarsgalan och Super Bowl som 

exempel på evenemang där uppfattningarna om genusskillnader presenteras men även skapas. 

Detta genom att “visa upp perfekta exempel på maskulinitet och femininitet.” (Connell 2012, 

s. 18). 

 

Även om genusordningen utgår ifrån att det råder en manligöverordning i samhället är det inte 

alla män som ”tjänar” på det. Connell tar upp en aspekt som inte alltid nämns, att de pojkar 

och män som avviker från det som ses som maskulint kan få betala ett högt pris. Det rör sig då 

om homosexuella, transkvinnor eller feminina män som utsätts för olika typer av misshandel 

och diskriminering. Men även män som anpassar sig efter de normer som råder kring 

maskulinitet kan drabbas, då rör det sig mer om arbetsskador, missbruk etc. Connell beskriver 

genusordningen som ”på samma gång en källa till njutning, framgång och identitet, och en 

källa till orättvisor och lidande (Connell 2012, s. 21). 

 

Connell menar att det finns återkommande mönster, som att män är överrepresenterade i 

statistik om våld, därför att de förbereds för våld. Connell utgår ifrån den kultur gällande 

barnuppfostran som finns i Australien, eftersom det finns skillnader i uppfostran beroende på 

kulturen. Dock skriver Connell att den kultur som råder i Australien är långt ifrån ovanlig. Att 

pojkar uppfostras till att utföra hårdare sporter där fysisk dominans prioriteras. Att pojkar ska 

visa sig tuffa för att inte bli kallad för “fjolla” eller “mes”. Det är inte ovanligt att män i större 

utsträckning söker sig till arbeten som innefattar fysisk styrka.  Kvinnor är däremot de som får 

jobba med konsekvenserna av våldet; omvårdnad, psykologi och socialt arbete. Att allt detta 

inte är slumpmässigt är grunden till den moderna genusteorin menar Connell, hon skriver 

“Alla dessa fakta bildar ett mönster; de får en djupare innebörd när vi ser dem som delar i det 

övergripande genussystemet, som jag kallar genusordningen, i moderna samhällen” (Connell 

2012, s. 16f). 
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Tidningen Fortunes “Global 500”-lista, vilket innehåller internationella storföretag, var det 

enbart 10 företag som hade en kvinnlig VD 2007. Resultat som denna presenteras ofta i 

formuleringar som att kvinnor nu består utav 2 % av världens företagsledare. Connell vill 

hellre vända på det och säga “att män utgör 98 % av ledarskapet”. (Connell 2012, s. 14f). 

Över i stort sätt hela världen är det mer förekommande att män har ett avlönat arbete, samt att 

kvinnor oftare arbetar i hemmet, oavlönat. Något som Connell menar beror på en kulturell 

definition, att kvinnor ses som “omvårdande, kärleksfulla, självuppoffrande och strävsamma, 

alltså som goda mödrar.” (Connell 2012, s 15). Det finns dock undantag och detta är främst i 

Skandinavien samt delar av Västafrika där förvärvsarbetet bland kvinnor är “ovanligt högt” 

(Connell 2012, s. 16). 

 

Forskning om ledarskap har gått ifrån att ses som könsneutralt till att ses som könsmärkt, där 

fokus har legat på att forska om kvinnliga chefer. Trots att det har funnits många olika typer 

av undersökningar och frågeställningar har utgångspunkten oftast varit densamma. Nämligen 

att ”kvinnor är i minoritet bland chefer” (Wahl et al. 1998, s. 30). 

2.2 Ledarskapsteorier - karismatisk/transformativt 

Mycket av de teorier och forskning som finns kring ledarskap och ledare handlar om deras 

agerande på arbetsplatsen, samt vilka egenskaper som är eftersträvansvärt. Det är inte ett 

område vi kommer att undersöka i vår uppsats eftersom vi kommer att fokusera på det som 

media framställer. Trots det finner vi det relevant att ha med tidigare forskning om själva 

ledarskapet, även om vi enbart kommer kunna beröra hur ledarskapet framställs och inte det 

faktiska ledarskapet hos individerna. 

 

Under 70-talet introducerades begrepp som transformativt ledarskap, denna typ av ledarskap 

handlar i stort sätt om att inspirera och motivera sina anställda eller följare. (Levine 2010, s. 

577). Vilket leder till att följarna av egen vilja gör mer, de känner förtroende, lojalitet och 

respekt för sin ledare. (Yukl 1999, s. 286) Kritik har dock riktats mot ledarskapsstilen, som 

menat att fokus hamnar på motivation och prestation, samt att arbetarna/följarna inte värderas 

lika högt som ägare, chefer eller mottagare. Kritiker menar även att följarna löper stor risk för 

utbrändhet med en ledare av den tranformativa stilen. Dessutom menar Yukl att det finns för 

lite forskning om hur och om följarna får möjligheten till tvåvägskommunikation, utan 
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majoriteten av teorierna kring transformativt ledarskap handlar om ledarens förmåga att 

influera sina följare. (Yukl 1999, s. 292). Karismatiska ledare är en teori som har sitt ursprung 

hos Max Weber. Senare har även andra teoretiker utvecklat teorin framför allt för att passa in 

organisationskulturer. Även om teorierna skiljer sig åt handlar ledarskapsstilen om till vilken 

grad ledaren influerar följaren och hur den relationen utvecklas. (Yukl 1999, s. 293). Det finns 

dock inte bara olika definitioner på teorin utan även olika definitioner på vad karisma, en 

egenskap som finns i båda ledarskapsstilarna, innebär. Weber såg det som något unik för varje 

person. Seltzer och Bass menar att det enbart är ett ledare-följare fenomen, medan andra 

menar att karisma inte enbart berör följarna utan även hela organisationen. (Levine 2010, s. 

579). 

 

Yukl menar att definitionen av dessa två ledarskapsstilar är tvetydig, det finns liknande 

egenskaper hos båda stilar, det som skiljer dem åt menar Yukl är att den transformativa har en 

större benägenhet att utveckla sina följare så att de klättrar i hierarkin. Den karismatiska 

ledaren behöver däremot få följarna att lita på hen för att kunna uppnå de stora visionerna. 

(1999, s. 301). Förutom att definitionen är otydlig så anser Yukl att MLQ ett sätt att testa Bass 

teori om transformativa egenskaper. Yukl menar att vissa egenskaper går förlorade i detta 

mätinstrument och leder till att man inte kommer åt alla aspekter som Bass påstår sig göra. 

(1999, s. 290). 

 

Även Levine vars text handlar om att mäta karisman hos dess två ledarskapsstilar menar att 

det finns svårigheter med MLQ (Levine 2010, s. 581). Levine presenterar en undersökning 

där den återkommande egenskapen för att beskriva karisma är “förmågan/möjligheten” 

(ability), Levine menar att detta är ett tecken på att karisma inte är något som en individ föds 

med utan något hen kan uppnå. Kommunikation och däribland inspiration och övertalning var 

även något som deltagarna associerade med karisma. (Levine 2010, s. 586). Levine anser att 

det skulle behövas en ny, kompletterande skala, för att kunna mäta karisma inom 

kommunikation. Levine kallar denna “a new Charismatic Communication Leadership Scale” 

för att komma åt de luckor som finns i de nuvarande mätinstrumenten. Genom att göra detta 

kan vi förstå ledarskaps fenomen i sin helhet. (Levine 2010, s. 589).  Möjligtvis skulle det 

kunna ge svar åt vissa aspekter av Yukls kritik mot MLQ. 

 

Om de två ledarskapsstilarna skulle ställas mot varandra är de till en stor är kompatibla, vissa 

teoretiker gör knappt någon skillnad på dem. Men åsikterna går isär, Yukl själv ser de som 
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åtskilda med att överlappar varandra. Andra forskare som Bass menar med att karisma är 

viktigt för transformativt ledarskap, däremot säger han även att en ledare kan vara karismatisk 

utan att transformativ. Medan andra forskare anser att transformativt ledarskap är möjligt utan 

karisman.  Som vi nämnt tidigare så är karisma svårt att definiera även för forskare vilket kan 

vara orsaken till att åsikterna går isär så pass mycket. (Yukl 1999, s. 298f) 
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3. Teori 

3.1 Genus 

I Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap tar Madeleine Kleberg upp hur 

problematiken kring jämställdhet inom media och hur genusforskningen ser ut inom medie- 

och kommunikationsvetenskap. Kleberg skriver att det är genom medias framställning som vi 

mottagare får bilden av hur vi “bör vara och se ut för att bli en del av den verklighet som 

värderas som så viktig att den får utrymme i medierna” (Kleberg 2006 s. 7). Men för att förstå 

problematiken kring det media framställer måste vi förstå hur feminint och maskulint 

förhåller sig till varandra och vilken genusordning de ger uttryck för. Anja Hirdman beskriver 

i Tilltalande bilder begreppet genus som att det “refererar till de historiska, sociala och 

kulturella betydelser som vid en viss tid tillskrivs kategorierna man och kvinna” (Hirdman 

2001, s. 13). Likt användandet av begreppet könsroll eller socialt kön. 

 

Medieforskning med inriktning på genus lägger fokus på att undersöka och analysera hur 

kvinnor och män framställs i media, och även maktaspekten både inom och mellan könen 

(Kleberg 2006 s. 7). Ett exempel är som Kleberg uttrycker det “leende kvinnor”. Utbudet av 

leende kvinnor är större än av leende män, vilket förekommer både i bilder men även i tv-

program. Enligt Kleberg finns det många svar på varför det ser ut på det här sättet men det 

kan exempelvis handla om vad som förväntas och vilken föreställning fotografen har om 

bilderna som väljs ut. Oavsett så handlar det om en process, en process om makt över utbudet. 

Det är det utbudet som “har betydelse för hur vi som publik förhåller oss till den feminisering 

som många av leendena är uttryck för.” (Kleberg 2006 s. 8). Ett av problemen med detta är 

även mediernas sätt att försvara sig, ofta försvarar sig journalister med att det är verkligheten 

som de speglar, Kleberg skriver 

 

Spegelbilden används som försvar för att kvinnor inte medverkar i samma 

utsträckning som män i exempelvis nyheter. Det finns inga kvinnliga experter och 

om de finns så vill de inte medverka. Det är med andra ord inte medierna det är 

fel på utan på den såkallade verkligheten. (Kleberg 2006 s. 7). 

 

Även om medierna är en del av den verkligheten så har de även sina egna regler, värderingar 

och normer med maktförhållanden där de kan vara med och påverka hur kvinnor och män 
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framställs (Kleberg 2006 s. 7). Genom att se på det media framställer som en efterfrågan av 

publiken problematiseras inte medias eget ansvar tillräckligt mycket anser Hirdman (2001, s. 

45). Hirdman som tar upp olika perspektiv på journalism refererar till Carey som menar att 

medierna i första hand vill nå ut till sin publik för att känna en gemenskap, inte att erbjuda 

“objektiva sanningsbeskrivningar” (Hirdman 2001, s. 15). Detta kan leda till att de berättelser 

som skapas i media är faktiva, en kombination av fiktion och fakta. Hirdman skriver att “det 

intressanta är istället hur berättandet sker och vilken funktion det kan tänkas fylla.” (Hirdman 

2001, s. 16). 

 

Att media har synen på sin makt som att de enbart agerar spegelbild och inte påverkar normer 

i kombination med att de förekommer en feminisering av kvinnor i media kan sätta sina spår. 

Emilie Zaslow tar upp ett exempel på detta i ”Stumping to Girls through Pop Culture: 

Feminist Interventions to Shape Future Political Leaders”. Där nämns problematiken kring 

unga tjejer som inte vågar ta plats eftersom den egenskapen inte anses vara ett kvinnligt 

attribut. Så många som en tredjedel av unga tjejer känner sig inte motiverade att ta på sig en 

ledarroll. Detta på grund av att de ska framstå som översittare, att andra ska reagera negativt 

eller göra sig till åtlöje. Zaslow menar att detta beror på att det finns en förväntning på hur 

man ska vara ”feminin” och vad det innebär, hon skriver; 

 

“These barriers demonstrate that girls still feel like they have to measure up to 

the unwritten rules of what it means to be ‘feminine’ and feel the pressure to 

conform to traditional ‘female’ behaviors like being nice, quit, polite, agreeable, 

and liked by all, which can work against them in leadership roles.” (Zaslow 2012, 

s. 102) 

 

Att det finns en stereotypisk bild av vad som är manligt eller kvinnligt beror enligt Kleberg på 

att media har svårt att hantera representationen av kön ”på ett mångfasetterat sätt” (Kleberg 

2006, s. 17).  Media visar de generella karakteriseringarna som finns kring vissa sociala 

grupper för att göra en skillnad mellan dessa. Antingen genom att ”naturalisera eller 

”essentialisera” karaktärsdragen” (Kleberg 2006 s. 18), detta leder till ett ”vi” och ”dom” 

skapande där ”vi” ses som norm och ”dom” som de avvikande. (Kleberg 2006 s. 18). 

 

Det fanns tidigare föreställningar om media och deras möjlighet till socialisering, något som 

kan kopplas till överföringsmodellen. Detta innebär att tillexempel de kvinnliga förebilder 
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som visas i media, exempelvis framgångsrika yrkeskvinnor, skulle påverka andra kvinnor i 

deras karriär. Dock väljer Kleberg att kalla detta för en naiv föreställning om mediernas 

effekter, då mottagaren ses som ett offer som inte kan ta egna beslut. Det finns även en 

problematik kring att den förebilden vanligtvis är från medelklassen och har en etnicitet från 

den grupp som har makt. (Kleberg 2006, s. 18f). 

 

Forskning idag tar avstånd från traditionella föreställningar om att könet är det som ger en 

identitet. Nu handlar det om identitetskonstruktioner, som exempelvis iscensättningar av 

kvinnlighet eller manlighet. Det kan även ses som en diskurs; Kleberg förklarar det som ”att 

tala om ett visst fenomen på ett visst sätt skapar betydelser” (Kleberg 2006 s. 19). Det handlar 

då om att se hur media genom sitt utbud producerar och reproducerar en genusordning där 

mannen är norm. (Kleberg 2006 s. 19).  Att det som framställs i media i kombination med vad 

som är förväntat i samhället påverkar, eller i alla fall skapar en norm hos vissa mottagare, går 

i linje med det Zaslow skriver om unga tjejer och engagemang inom politiken. Hon menar att 

själva förväntningarna på unga tjejer är det som hindrar dem från att ta plats, men även att 

deras självbild kan bli hotad om de får negativ kritik. Dessutom finns medias kritik mot 

kvinnliga ledare som en av orsakerna till brist på engagemang bland unga tjejer; 

 

“Leadership is often too risky for girls, especially political leadership in which 

girls see leaders being taken down in the media on a regular basis. Thus, there 

are not only external structural barriers but also internalized cultural perceptions 

that affect girls' political aspirations.” (Zaslow 2012, s. 103) 

 

Begrepp som ”symbolisk utplåning” myntades under 70-talet eftersom kvinnor var 

underrepresenterade i journalistiska texter samt bilder.  I de fall då det förekom kvinnor var 

det en stereotypisk bild av kvinnan som representerades. Dessa stereotypiska inslagen innebar 

exempelvis att det ofta handlade om någon forma av kris eller katastrof som drabbat kvinnan 

och hon presenterades oftast enbart med förnamn. I andra sammanhang kunde en leende 

kvinna porträtteras oavsett vad det handlade om, eller ge utlåtande om allmänna uppfattningar 

då männen fick stå för expert utlåtanden. Än idag finns en skev fördelning när det gäller 

förekomsten av kvinnor och män inom nyhetsutbud, då män representerar ca 70 %. (Kleberg 

2006, s. 34). Det finns även en skillnad i vilka områden som kvinnor och män får 

representera, när det gäller kvinnliga offentliga företrädare är det vanligare att de får prata om 

”mjuka nyheter” istället för politik eller ekonomi. (Kleberg 2006 s. 38f) 
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Kleberg lyfter fram att maskulinitet och representationen av män i medier, framför allt 

svenska medier inte har problematiserats i större utsträckning. Även om intresset börjar öka 

även för detta forskningsområde. (Kleberg 2006, s 42). I Maskuliniteter tar R.W Connell upp 

en kritiks syn på den tidigare forskning som fanns rörande maskulinitet. Ett av problemen 

menar Connell är att påståenden om maskulinitet och egenskaper associerade med begreppet 

hänvisas till vetenskapen, något som leder oss i cirklar. “För det har visats, i övertygande 

historisk detaljrikedom, att naturvetenskapen själv har en genusprägel: västerländsk vetenskap 

och teknologi är kulturellt maskuliniserad.” (Connell 2008, s. 33) 

 

Inledningsvis i Maskuliniteter tar Connell upp ett exempel från sin lokaltidning, en artikel 

med ämnet om “varför kvinnor frågar om vägen”. Denna artikel fortsätter med att redogöra 

olika skillnader hos kvinnor respektive män, de olika målsättningar som finns när de talar. 

Enligt Connell utgår i detta fall dessa “kunskaper”, om att könen tänker olika, och att de inte 

förstår varandra, från “det sunda förnuftet” men även den psykologiska vetenskapen då detta 

uttalande kom från en psykolog (2008, s. 30). Connell som ställer sig kritisk till detta 

påstående menar att den psykologiska vetenskapen skulle stödja sig i biologin med 

“undersökningar om könsskillnader gällande kroppar och beteende, intellektuell utstrålning, 

hormonella olikheter och genetiska koder. Dessa ämnen har också blivit stapelvara i media” 

(2008, s. 31).  Connell menar att trots att detta synsätt är “okontroversiellt inom de biologiska 

vetenskaperna” så är de ifrågasatta inom både humaniora samt samhällsvetenskapen. Inom 

dessa forskningsområden ses maskulinitet och femininet som sociala konstruktioner (2008, s. 

31). Med denna utgångspunkt menar Connell att det inte går att se på maskulinitet som ett 

eget ämne utan att det tillhör en större struktur (2008, s 109). 

 

Forskning om den mentala kapaciteten för kvinnor och män har gett resultat om väldigt få 

skillnader, ett resultat som har bidragit till en rad uppföljande forskning som har fortsatt till 

1990-talet. Något som Connell menar är “egendomligt” eftersom resultaten har varit 

desamma, inom alla mätbara områden är könsskillnaderna väldigt små alternativ att de inte 

finns några. Connell skriver själv om skillnadernas betydelse, “Men deras högst måttliga 

storlek skulle knappast ge dem status som viktiga fenomen om vi inte redan var kulturellt 

betingade att överdriva dem - såsom i tidningsartikeln om mäns och kvinnors olika språk, som 

vi diskuterade i början av detta kapitel.” (2008, s. 52f). Connell refererar till genus utifrån ett 

rollbegrepp. Att använda “roll” som begrepp var ett sätt att “koppla samman idén om en plats 
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i den sociala strukturen med idén om kulturella normer.” (2008, s. 53). För att koppla 

begreppet till genus är det vanligaste att det finns en allmän uppsättning förväntningar för 

kvinnor och män som är sammankopplade med deras kön, detta är “könsrollen”. Med detta 

synsätt som utgångspunkt finns det två könsroller, en som är kvinnlig och en som är manlig 

inom alla kulturella miljöer. 

 

Könsrollen ska inte blandas ihop med könsskillnader, något som har gjorts sedan 40-talet. Det 

är inte ovanligt att könsrollen ses som en kulturell produkt av den biologiska könsskillnaden. 

Men under 50-talet presenterade en könsrollsteori som istället ser familjen som en liten grupp 

och skillnaderna mellan könsrollerna som “instrumentella och “expressiva” roller inom 

familjen. Till skillnad från psykoanalysen ger könsrollsteorin utrymme för könsrollerna att 

utvecklas genom sociala processer eftersom “rollnormerna är sociala realiteter”. De processer 

som Connell refererar till är om exempelvis massmedia, familj och skola skulle få nya 

“förväntningar” (2008, s. 54). 

 

Ett problem med könsrollsteorin som Connell påpekar är att den delvis ser genus utifrån två 

kategorier; kvinnor och män - något som Connell menar är tydligt eftersom det förekommer 

en sammanblandning mellan könsroller och könsskillnader. Dessutom diskuteras inte 

homosexualitet eller etnicitet, vilket leder till att teorin inte kan hantera maktfrågor (2008, s. 

59). Trots detta så har modern forskning sin grund i könsrollsteorins med synen om att genus 

skapas genom interaktion. Senare forskning handlar om hur maskulinitet skapas och 

omgestaltas istället för att se det som existerande normer som passivt tillämpas. (Connell 

2008, s. 69). Hur maskulinitet skapas och vad som blir norm skiljer sig åt beroende på vilken 

socialgrupp det handlar om. 

 

“Skapandet av en arbetarklassmaskulinitet på fabriksgolvet har en annorlunda 

dynamik än skapandet av medelklassmaskulinitet på det luftkonditionerade 

kontoret - även om […] skapandet och försvaret av maskuliniserade 

manschettarbetare är precis lika medvetna processer.” (Connell 2008, s. 70) 

 

Arbetarklassens maskulinitet kopplas till det hårda arbetet och dess förbrukning av kropparna 

på ett sätt som inte sker för medelklassens maskulinitet. Detta skapande av maskulinitet utgår 

ifrån klasskillnader. Connell refererar till Mike Donaldson som i Times of our lives beskriver 

hur arbetarklassens kroppar förbrukas i fabriker och gruvor, samt hur detta kan vara ett sätt att 
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visa tuffhet och att markera manlighet. “Det beror inte på att kroppsarbete nödvändigtvis är 

destruktivt, utan på att det utförs på ett destruktivt sätt, under ekonomiskt tryck och under 

ledningens kontroll.” (Connell 2008, s. 70) 

 

Hirdman presenterar utifrån text och bild ett resultat om hur männen generellt framställs i 

veckopressen, delvis var männen aktiva med något vilket Hirdman menar att maskulinitet 

associeras med i vår kultur. Att männen var igång och gjorde något som hade deras 

uppmärksamhet ledde till att de inte kollade in i kameran och där med inte fick en personlig 

relation till publiken eller betraktaren (Hirdman 2001, s. 255). En annan framställning av 

maskulinitet som förekom i Hirdmans avhandling var mannens individualitet och att inte vara 

beroende av någon; 

 

Detta ser vi i den återkommande hjältemall som tilldelas män. Heroens främsta 

drag, oavsett vilken form av hjälteretoriken tar sig är individualitet. Han är inte 

underställd någon, inte objekt för någon annans vilja. … Kamp och tävlan är 

också Hans ständiga följeslagare. (Hirdman 2001, s. 273f) 

 

Vidare så finns det ett myntat begrepp av Julia Serano (2007) som heter “femmephobia”, som 

möjligtvis kan översättas till femmefobi på svenska. Serano förklarar ett femmefobi är en 

underkategori inom sexism som innebär att allt feminint och som associeras med feminina 

uttryck är underlägset, dåligt, värdelöst etc. Egenskaper som klassas som feminint till motsats 

till maskulint, är underordnat det andra könsuttrycket. 

 

Även om det finns mer kunskap idag om att könens mediala representation skiljer sig åt 

mellan olika genrer och medier så finns det inte så omfattande kunskap. Kunskap om hur 

genus konstrueras i mediernas diskurser utifrån kategorier som etnicitet, klass och sexualitet 

skulle behövas. (Kleberg 2006 s. 41) 

3.2 Stereotyper och Ledarskap 

I Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv av Maria Edström beskrivs det hur vi 

oftast har en uppfattning om hur exempelvis en ledare ska vara. Edström menar att de är ifrån 

media vi får denna uppfattning (2002 s. 7) Därför kan man säga att den mediala bilden av 

kvinnor i ledarskapsroller har betydelse för hur andra kvinnor når chefsjobb på högre nivå. 
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Det finns andra förklaringar till varför det är mer män på högre chefsbefattningar inom 

näringslivet. Edström förklarar att mediebilden är en av dem, men andra faktorer är att 

kvinnor inte är en del av det nätverk som behövs. Men även att styrelserummen “präglas av 

manliga egenskaper” och även att det finns “könsrollsförväntningar” som inte associerar 

ledarskap med kvinnor (Edström 2002 s. 13). 

 

I Edströms bok tas det upp olika iakttagelser som hon kunnat urskilja genom sin studie, 

exempelvis att kvinnor oftast fotas leende vilket även Kleberg iakttagit. Men även att det är 

vanligt att kvinnliga chefer fotograferas ovanifrån. Både detta samt att de ler kan enligt 

Edström bero på att (de kvinnliga) cheferna inte ska framställas på ett hotfullt sätt, utan de 

avväpnas genom att fotograferas på detta vis. Det skiljer sig från hur manliga chefer vanligtvis 

fotograferas; nämligen underifrån och i mer maktbetonade miljöer och positioner. Genom 

olika typer av vinklar och bildval kan skillnader mellan kvinnor och män därför förstärkas och 

förstoras (Edström 2002 s. 25). I Edströms material så handlade artiklarna mest om vd-rollen, 

i dessa fall betonades det ofta att personen var en kvinna och att hon tar plats. Edström menar 

att det är vanligt att fokus läggs på att “kvinnor kan” i medier, som att vara kvinna och ta plats 

var något speciellt. Privatsfären och familjen förekom däremot sällan i det undersökta 

materialet. Att privatsfären är något som skulle få stor fokus när det handlar om kvinnor är en 

vanlig föreställning menar Edström. Även om det inte förekom ofta i hennes material så när 

det väl togs upp handlade det om hur de löste ansvaret för hemmasfären (2002, s. 26f). 

Edström tar upp exemplet ur Sydsvenska Dagbladet “»lyckligtvis har hon alltid haft råd med 

hemhjälp«” (2002, s. 29). 

 

Majoriteten av de artiklar Edström har undersökt håller en neutral ton, och få negativa 

anspelningar finns. Däremot menar Edström att en positiv artikel inte alltid är bra. Vad som 

menas med detta är att en positiv ton som exemplet med Marie Ehrling som beskrivs som 

“ambitiös och duktig” kan få en kontraproduktiv effekt. Hade det varit omvänt, att en man i 

samma position beskrevs som “duktig” är det inte en självklarhet att detta uppfattas som 

positiv (Edström 2002 s. 29). 

 

Som nämndes under tidigare avsnitt är det inte ovanligt att journalister använder sig av 

stereotyper när de ska porträttera kön, detta återkommer även hos Edström. “När journalister 

porträtterar kvinnor i näringslivet finns en klar tendens att använda sig av schabloner eller 
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stereotyper, alltså förklenade och förenklade bilder.” (2002 s. 30). Problematiken med att 

använda dessa menar Edström handlar om att det finns en maktaspekt inbyggd. Oftast 

förstoras och förhärligas det manliga till skillnad från det kvinnliga som förminskas och 

förklenas (Edström 2002 s. 29f). Edström förtydligar resonemanget med att vad som är eller 

inte är förminskande beror på vem som är betraktare, “men utgår man ifrån en tänkt läsning, 

blir schablonerna i näringslivsjournalistiken klart könsmärkta.” (Edström 2002 s. 32). Detta 

resonemang exemplifieras med att samma typ av handling beskrivs olika beroende på vilket 

kön den handlande har; 

 

“En person som är bra på att omorganisera och reda upp en svår ekonomisk 

situation blir, om det är en kvinna, gärna beskriven som »städgumma«. … 

Visserligen finns medieexempel där även män kallats för städgummor eller 

städgubbar men betydligt vanligare är att dessa beskrivs som »företagsdoktorer« 

eller som någon som »rider ut stormar«.” (Edström 2002 s. 32) 

 

Precis som exemplet i stycket innan då en kvinnlig chef beskrevs som “ambitiös och duktig” 

eller som “järnlady” en schablon som förekom ofta i Edströms undersökning så är det 

egenskaper som en man i samma position vanligtvis inte får. Det visar att det finns en skillnad 

i de schabloner eller stereotyper som används för att beskriva ledare, beroende på vilket kön 

personen har (2002 s. 32). 

 

De olika exempel som har nämnts; att stor fokus läggs på att “kvinnor kan” får det att framstå 

som att det skulle vara något ovanligt samt de stereotypa formuleringarna. Det får kvinnor 

inom näringslivet att framstå som något avvikande och förstärker könsmärkta mönster istället 

för att problematisera dessa menar Edström. Hon refererar till forskaren Rosabeth Moss 

Kanter som menar “att den som är i minoritet blir en avvikare som inte får vara en individ 

utan blir en representant för sin grupp och gärna bedöms utifrån stereotyper och 

generaliseringar.” (Edström 2002 s. 33). Genom att kvinnor på detta sätt framställs som något 

avvikande blir mannen normen, även forskning om kvinnors företagande bidrar till ett 

annorlundaskap. Anledningen till att det blir ett annorlundaskap är på grund av att 

utgångpunkten är en manlig norm där skillnader i entreprenörskap förklaras utifrån 

könsskillnader, även om det är svårt att belägga dessa könsskillnader. (Edström 2002 s. 15) 
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Role congruity theory har sin grund i Social role theory, som syftar till att uppmärksamma 

konstruktionerna kring könsroller. Eagly och Karau beskriver sociala roller som något 

allmänheten förväntar sig av en viss social grupp eller personer på en viss social position. De 

förväntningar som råder i konsensus på könsroller är föreställningar på hur kvinnor och män 

ska bete sig. Dessa föreställningar ses som normgivande och beskriver egenskaper som tros 

vara önskvärt för könen. (Eagly&Karau 2002 s. 574). Även om detta är utgångspunkten, att 

det finns normativa föreställningar om vad som förväntas av könen så fokuserar role 

congruity theory mer på kongruensen mellan könsroller och framförallt 

ledarskapsroller.  Teorin omfattar även vilka processer som påverkar kongruensen och vilka 

fördomar som uppstår kring könsroller samt vad konsekvensen för dessa fördomar kan vara. 

(Eagly & Karau 2002, s. 575). 

 

De förställningar som finns om könen enligt social role theory kan kategoriseras till två olika 

typer av egenskaper eller attribut nämligen communal och agentic. De som särskiljer dessa är 

att communal egenskaperna är omhändertagande, sympatisk, snäll, omtänksam, mjuk sådana 

egenskaper som stereotypiskt associeras med kvinnor. Medan agentic egenskaperna är de som 

stereotypiskt förknippas med mannen, egenskaper som självsäker, ambitiös, dominant, 

självständig, bestämd och en benägenhet att ta ledarposition. (Eagly&Karau 2002 s. 574) 

 

Gary N. Powell beskriver en undersökning i “Six ways of seeing the elephant: the intersection 

of sex, gender, and leadership” om hur anställda i större utsträckning föredrog en manlig chef 

över en kvinnlig, han menar att detta beror på tre faktorer; 

 

First, stereotypes suggesting that leader are more affective if they display 

personal characteristics associated with men rather than those associated with 

women may account for the preference for men as leaders. Second, prejudice 

directed toward female leaders may make it difficult for women to be as effective 

in the leader role as men and reduce their desirability as leaders. Third, women 

and men may differ in their actual behaviours in the leader role, with the 

behaviours exhibited by male leaders yielding better financial results for the 

organisation and more satisfied subordinates, contributing to a preference for 

male leaders. (Powell 2012 s. 123f) 
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Powell påpekar dock att åsikterna för att föredra en kvinnlig respektive manlig chef eller att 

anse att det inte spelar någon roll skiljer sig mellan olika åldrar. Däremot fanns det inte någon 

större skillnad mellan könen då både kvinnor och i lite större utsträckning män associerade en 

framgångsrik ledare med att vara av ett manligt kön. Powell menar att när individer anser att 

män besitter de egenskaper som förknippas med en bra ledare så anser de även logiskt sätt att 

de hellre vill ha en manlig chef, även om en kvinnlig och manlig chef skulle ha samma 

beteenden (Powell 2012 s. 125). 

 

Det Powell tar upp och de faktorer han nämner återfinns även i role congruity theory, 

framförallt fördomarna. Som nämndes tidigare associeras kvinnor generellt med egenskaper 

som kallas communal, dessa egenskaper är traditionellt inte sammankopplade med ledarskap. 

Kvinnor som inte beter sig efter dessa egenskaper utan mer går åt de egenskaper associeras 

med män, agentic, bryter då mot sin förväntade könsroll vilket kan leda till fördomar om hur 

man ”ska” vara (Eagly & Karau 2002, s. 575). Eagly och Karau påpekar att förväntningarna 

att en ledare ska besitta egenskaper av typen agentic är vanligt för alla typer av 

chefspositioner men är extra tydliga när det rör sig om de högsta positionerna (Eagly & Karau 

2002, s. 577). 

 

Peter G. Northouse, professor i kommunikation tar upp en liknande problematik i sin bok 

Leadership, Theory and practice, där beskrivs att kvinnliga och manliga ledare uppfattas på 

olika sätt. Trots att de når samma resultat betraktas männen som bättre ledare; 

 

“In a recent study of 40 mixed-sex college groups, Watson and Hoffman (2004) 

found that women who were urged to persuade their task groups to adopt high-

quality decisions succeeded with the same frequency as men with identical 

instructions. Although women were equally influential leaders in their groups, 

they were rated significantly lower than comparable men on leadership. 

Furthermore, these influential women were also rated as significantly less likable 

than comparably influential men. These results suggest that there continue to be 

barriers to women’s emergence as leaders in some settings.” (Northouse 2007, s. 

6) 

 

Detta går i led med Zaslow resultat som visar på att unga kvinnor ställer sig tveksamma till att 

ta sig an en ledarskapsroll för att de är rädda för att inte bli gillade. Det finns forskning som 
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visar att trots att kvinnliga ledare beskrevs som framgångsrika uppfattades de på ett negativt 

sätt, både mer otrevliga och mindre rationella än manliga framgångsrika ledare. Eagly och 

Karau beskriver även att det inte är ovanligt att framgångsrika kvinnor får ambivalenta 

personbeskrivningar i media, som att kallas för “dragon lady” eller “battle ax” (Eagly&Karau 

2002 s. 575f). Dessa personbeskrivningar är exempel på de könsmärkta schabloner som 

beskrevs av Edström tidigare i kapitlet. 
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4. Metod & Material 

Vi kommer att göra både en kvantitativ och en kvalitativ analys för vår uppsats. 

Ursprungligen var tanken att göra en renodlad kvantitativ analys men efter att ha gått igenom 

materialet fann vi att vissa element som präglade texten föll bort. Den känsla vi fick genom att 

läsa materialet var svårt att komma åt genom att enbart räkna på variabler, därför valde vi att 

även göra en narratologisk analys. Detta sätt att göra analyser tar Kvale upp i Den kvalitativa 

forskningsintervjun, som det hörs på titeln handlar det då om intervjuer vilket är objekt för vår 

analys och är därför applicerbart på vår undersökning. Kvale skriver om olika aspekter i en 

intervju, där mening är en aspekt som vi utgår ifrån för att analysera vårt material. Med hjälp 

av denna aspekt kan man försöka komma åt explicita uttryck, vilket vi gör genom den 

kvantitativa analysen. Dessutom kommer vi åt det implicita, som sägs mellan raderna, vilket 

vi gör via den narratologiska analysen. (Kvale 2009, s. 45) 

 

För den kvantitativa analysen kommer vi att utgå från ett material som omfattar 60 artiklar. 30 

av dessa är personporträtt av män, 30 är av kvinnor och de kommer från stora 

branschtidningar. Urvalsprocessen kommer vi att beskriva utförligare i senare sektioner. 

På dessa artiklar kommer vi att utföra två analyser - en som fokuserar på klassificerbara 

element i artikeln, exempelvis rubrik, ingress och bild.  Den andra analysen kommer att 

fokusera på artikelns berättelse och vad den förmedlar, vilket kommer att genomföras på 20 

av artiklarna. De två metoderna vi har valt är kvantitativ innehållsanalys respektive 

narratologisk analys. 

 

Genom innehållsanalysen kan vi se förekomsten av olika variabler och kvantifiera 

frekvensens hos dessa. Utifrån den data kommer vi att kunna jämföra och peka ut eventuella 

skillnader mellan könen. Innehållsanalysen kommer gå ut på att analysera följande element; 

bild, paratext (rubrik, ingress, framlyfta citat, faktarutor etc.) samt huvudtexten. Vi utgår från 

vissa variabler (exempel i bild; vilken vinkel en person är fotograferad) och kvantifierar det i 

olika variabelvärden (ögonhöjd, grodperspektiv och fågelperspektiv). 

 

Eftersom vi ville ha en bredd på materialet för att kunna få en representativ bild av 

porträtteringen av chefer i media i vår undersökning var det därför vi valde att göra just en 

kvantitativ innehållsanalys. En fallstudie hade gett ett bra djup men hade inte kunnat svara på 

frågan hur det ser ut mellan kvinnor och män generellt i branschtidningar. Med ett stort urval 
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av artiklar och många olika aspekter att undersöka är det mer representativt för det hela 

tillgängliga utbudet i Sverige. Fördelen med kvantitativ innehållsanalys är även att det går att 

undersöka normer (Esaiasson 2012, s. 199). Genom en empirisk undersökning av materialet 

och undersöka förekomsten av vissa variabler kan vi jämföra materialet mot de normer som 

beskrivs i teorin. 

 

Vi kompletterar detta med den narratologiska analysen som behandlar skillnader i kvinnor 

och mäns berättelser och hur de beskrivs. På det sättet kommer vi att nå en helhetsbild av de 

båda könens porträttering. Den narratologiska analysen, som kommer att genomföras på 20 av 

artiklarna från urvalet, ska komplettera den kvantitativa. Vissa aspekter av normer för kvinnor 

och män handlar till exempel om hur deras ledarskap och resan fram till ledarskap beskrivs. 

Dessa aspekter är av vikt eftersom de är av en kvalitativ karaktär som kan visa på stora 

skillnader mellan könen som en kvantitativ analys inte kan komma åt. 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den metoden vi har funnit lämpligt för analys är en innehållsanalys. Innehållsanalys går ut på 

att analysera vissa element hos ett analysobjekt, i detta fall artiklarna, och klassificera och 

kvantifiera innehållet. Esaiasson skriver att “en kvantitativ innehållsanalys [handlar] om att 

fylla i en datamatris med information” (2012, s. 200). Det innebär att första steget är att 

bestämma analysenheterna som ska undersökas. I detta fall valde vi personporträtt i 

branschtidningar. Branschtidningar publicerar många personporträtt med professionella 

ledare, speciellt de som som kretsar kring företagsverksamhet. 

 

Vidare så ska datamatrisen skapas och då behövs variabler och variabelvärden definieras. De 

tre teman vi utgår ifrån är olika delar av artikeln; bild, paratext och huvudtext. Bilder är de 

tillhörande bilder av personen till artikeln. Paratext är element kring huvudtexten som rubrik, 

framlyfta citat, faktarutor etc. Sista elementet är huvudtext som består av själva brödtexten. 

Dessa är de tre övergripande elementen vi kommer att analysera och en mer detaljerad 

beskrivning av de olika parametrarna och definitioner av dessa kommer att beskrivas 

utförligare under kapitlet om analysmodellen. Esaiasson nämner att en brist på reliabilitet 

oftast handlar om slump- och slarvfel, för att få en god reliabilitet har vi därför räknat vårt 

resultat ett flertal gånger samt gått igenom varandras beräkningar (2012, s. 63).  
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4.1.1 Urval och material 

Vår urvalsprocess gick till så att vi fokuserade på de större branschtidningarna, i första hand 

de som kretsar kring företagsverksamhet och har frekvent personporträtt av ledare. Vi kom 

fram till följande branschtidningar; Affärsvärlden, Balans, Chef, Dagens media, Dagens 

Samhälle, Du&Jobbet, Entreprenör, Finansliv, Industrivärlden, Journalisten, Jusektidningen, 

Personal & Ledarskap, Resumé, The Scholar samt Veckans affärer. Vi valde bort dagspress 

för att helt avgränsa oss till veckotidningar eller tidningar som kommer ut färre gånger om 

året. 

 

Utifrån dessa tidningar valde vi 60 artiklar. Fler var inte genomförbart inom tidsramen, även 

om det hade varit önskvärt om det fanns resurser för det. Processen för att skaffa dessa artiklar 

var att först ta reda på vilka de största tidningarna var, för att sedan sålla bort de som inte 

innehöll personporträtt som inte uppfyllde kriterierna. Kriterierna var att artiklarna skulle 

porträttera en ledare och behandla ämnen som berör både det professionella samt det privata. I 

många fall fanns det artiklar där en ledare intervjuades men endast rörde sakfrågor och det 

framkom ingenting om personen i sig. De tidningar som endast innehöll artiklar som dessa 

sållades bort.  

 

Vi införskaffade materialet främst via universitetsbiblioteken, företrädesvis Ekonomikums 

bibliotek men också Uppsala stadsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek. Efter att ha hittat 

de tidningar som passade in på vårt kriterium valde vi de tre senaste tidningarna där det 

förekom personporträtt med kvinnor respektive män. Det var inte alltid det förekom 

personporträtt med kvinnor de tre senaste numren och då var vi tvungna att gå längre tillbaka i 

tiden för att finna dessa. Inledningsvis fick vi ihop 70 artiklar, varvid vi läste igenom 

materialet för att bestämma vilka variabler som var av relevans (Esaiasson 2012, s. 

198).  Utifrån dessa variabler valde vi bort 10 av artiklarna för att komma ner till 

förutbestämda antalet 60. På detta vis gick det att sålla bort artiklar vars innehåll inte skulle ge 

mycket analys eftersom de viktigaste variablerna inte förekom i dessa artiklar. Följaktligen 

hade vi 60 artiklar och kunnat bestämma och skapa en datamatris i Excel över alla relevanta 

variabler. 
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4.2 Narratologisk analys 

Som komplement till vår kvantitativa innehållsanalys valde vi även att studera narratologin i 

våra utvalda artiklar. Detta eftersom mycket av känslan i texterna och journalistens valda sätt 

att formulera sig försvann i och med endast en kvantitativ undersökning. Mycket av det vi 

ville undersöka gick att ta reda på genom att räkna variabler men det fanns vissa element i 

texterna vi ville studera närmare. Vi ville se den relationella dimensionen för att kunna 

komma åt ledarskapet. Detta gör vi genom att studera narratologin, eftersom det framkommer 

skillnader i framställningen av manliga och kvinnliga chefer - framför allt när det handlar om 

resan till ledarskapet, något vi upptäckte efter den kvantitativa analysen. 

 

Gripsrud (2008) beskriver bland annat hur narratologin i en berättelse (i detta fall intervjuerna 

- vilket är narratologiska berättelser författade av journalister) kan analyseras för att belysa 

textens övergripande tema, och därmed göra det jämförbart. För att kunna genomföra 

analysen krävs en viss förförståelse av olika begrepp. 

 

För det första argumenterar Gripsrud att för att en text ska räknas som en berättelse finns det 

inget krav på att den ska vara fiktiv, utan det räcker med att den följer ett visst kognitivt 

schema. Gripsrud definierar en berättelse som “en framställning av ett mänskligt (eller 

människoliknande) subjekt som har ett projekt (vilja, önskan, begär) och som genomlever en 

kausal kedja av sammanhängande händelser” (Gripsrud 2008, s. 236f). Den definitionen 

inbegriper alltså även nyhetsartiklar, TV program, radio och så vidare enligt Gripsrud. 

 

Det förlopp som vi läser i en berättelse, vilket är berättelsens framställning kallas för sujett till 

skillnad från det “egentliga” händelseförloppet som fallas för fabel (Gripsrud, 2008, s. 245). 

Sujett är det begrepp som kommer att användas till denna narratologiska analys eftersom vi 

vill undersöka framställningen av berättelsen. Enligt Gripsrud kan sujetten bidra till att 

mottagaren av berättelsen blir felinformerad även om all information finns tillgänglig. Detta 

på grund av att berättelsens uppbyggnad kan vara skapad på ett intresseväckande sätt så att 

annan information förbises. (2008, s. 246)    

 

Gripsrud menar att journalistens åsikter och värderingar är centrala för texten eftersom det är 

utifrån dem textens utformas ifrån (2008, s. 241). Anser journalisten att personen de intervjuar 

har varit framgångssagor eller handlar deras resa fram tills idag om många motgångar och 
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tuffa val, så spelar det roll för slutprodukten. Vi har utgått från att allt som syns i artikeln av 

en viss person räknas som vederbörandes medierade jag, d.v.s. vissa av personens sidor som 

har lyfts fram av journalisten i ett visst media. Det innebär att journalistens “fingeravtryck” 

finns i allt som återkommer i artikeln och gör hela artikeln till ett objekt för analys. 

 

Genomförandet gick ut på att läsa igenom alla 20 artiklar och skriva korta sammanfattningar 

av artiklarnas sujetter. Vi valde även att inkludera subjektets (intervjuobjektet) framställning 

eftersom det är en viktig aspekt av ledarens resa. Under resultatdelen kommer huvudspåret av 

dessa sammanfattningar att presenteras utifrån kvinnor och män. Därefter kommer vi att 

jämföra resultaten och få en överblick över materialet. För att undvika slump- eller slavfel har 

båda gått igenom de 20 artiklarna som ligger till grund för analysen vid olika tillfällen. Detta 

för att analysen ska ge en god reliabilitet (Esaiasson 2012, s. 63).  

4.2.1 Urval och material 

Urvalet skedde genom att plocka ut alla artiklar med en berättelse i sig, sortera dem i 

bokstavsordning för att sedan plocka ut varannan artikel tills det summerades upp till 10 

artiklar per kön. Urvalet var alltså helt slumpmässigt av det material vi hade. 

4.3 Analysmodell - Kvantitativ analys och narratologisk analys 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur kvinnliga och manliga chefer porträtteras i 

branschtidningar, för att göra det har vi utformat en frågeställning som lyder: 

 Hur porträtteras manliga respektive kvinnliga chefer i branschtidningar och hur 

förhåller de sig till normer om kvinnligt och manligt ledarskap? 

 Vilken problematik kan det finnas kring hur media väljer att framställa chefer? 

För att kunna undersöka och presentera vårt resultat på ett överskådligt sätt har vi valt att 

kategorisera olika variabler till mer övergripande undersökningsteman. De teman som 

kommer att användas igenom både resultat och analys för den kvantitativa analysen är bild, 

paratext samt huvudtext. För den narratologiska analysen kommer våra teman vara kvinnor 

och män för att följas av en jämförelse. Här nedan kommer vi att förklara våra teman mer 

ingående. 

4.3.1 Kvantitativ analys - Bild 

När det gäller hur kvinnor och män fotograferas menar både Kleberg och Edström som vi 

nämnt under teorikapitlet att det finns en skillnad. De menar att kvinnor i större utsträckning 
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fotograferas leende, men även att de i större utsträckning fotograferas ovanifrån. (Edström, 

2002, s. 25) För att undersöka hur det ser ut i vårt material har vi under temat bild skapat en 

rad olika element och variabler. 

 

En av dessa är vilken vinkel personen är fotograferad ur, för att kunna svara på det utgår vi 

ifrån tre olika variabelvärden. Dessa är om personen ifråga är fotograferad ur ögonhöjd, 

ovanifrån även kallat fågelperspektiv eller underifrån även kallat grodperspektiv. Dessutom 

har vi variabeln om hen tittar in i kameran eller inte, och i vilken miljö personen är 

fotograferad. Variabelvärdena för miljö är jobbmiljö, utomhus, annan offentlig miljö så som 

caféer samt ett variabelvärde för om det inte går att urskilja vart personen befinner sig. 

 

Vi har även valt variabeln tillstånd. Detta innebär att vi kategoriserat huruvida personen är 

handlande eller passiv i bilden. Variabelvärdet ”handlande” innebär att personen i bild utför 

en handling av något slag eller genom gester visar på ett aktivt samtal. Ett mer passivt 

tillstånd innebär att personen poserar eller inte visar på någon aktivitet. Vi använder även 

variabler som position, där vi har räknar på om personen sitter eller står upp i bild, samt 

ansiktsuttryck där vi klassificerar variabelvärden som neutral, allvarlig, leende och hotfull. 

 

Avslutningsvis har vi variabeln kroppsspråk, som delas in i variabelvärden bekväm, obekväm 

eller framkommer inte. Att kategorisera någon som bekväm eller inte är inte alltid lätt, men vi 

har tagit ställning till personens ansiktsuttryck, hur hen är positionerad och liknande faktorer 

för att kunna göra en bedömning. I de fall vi har varit osäkra placeras artikeln i kategorin 

“framkommer inte”. Faktorer som beräknas med är om personen sitter stelt eller i en onaturlig 

och ansträngd position, om kroppsspråket känns konstlat eller ifall personen ser malplacerad 

ut. 

4.3.2 Kvantitativ analys - Paratext 

Under detta tema använder vi oss av element som faktarutor, framlyfta citat, rubrik samt 

ingress. För elementen faktarutor och framlyfta citat har vi använt oss av variabeln sätt. Detta 

står för hur innehållet presenters, om det berör ämnen som är privata, professionella eller 

allmänna. Dessutom har vi valt att undersöka om texterna innehåller ämnen gällande 

sakfrågor eller personfrågor. När det gäller framlyfta citat har vi även lagt till variabeln ton 

som delas in i variabelvärdena positiv, negativ samt neutral. Elementen ingress och rubrik har 

en annorlunda uppdelning då variabeln sätt får beskriva om dessa element har professionell, 
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privat eller blandad karaktär. Även under dessa element lägger vi fokus på tonen, men vi 

undersöker även om det förekommer tecken på motgångar eller framgångar i rubriken.  

 

Med hjälp av detta tema och dessa variabler kommer vi försöka granska problematiken kring 

normer och stereotyper. Vi kommer kunna se hur ledare framställs och om det skiljer sig åt 

mellan kvinnor och män i någon av våra variabler. Vad är det som lyfts fram genom citaten, 

är tonen lika för både kvinnor och män? Förekommer sakfrågor i lika stor utsträckning? 

Under stereotyper och ledarskap i teorikapitlet har vi presenterat olika forskare som beskriver 

hur det finns en skillnad i vad som förväntas av kvinnliga respektive manliga chefer. Eagly & 

Karau tar exempelvis upp att kvinnor associeras till att vara mjuk och omtänksam, medan 

mannen förväntas vara självsäker och bestämd något som kopplas till hur en ledare ska vara. 

Kommer vårt resultat att kunna se liknande framställningar? Detta tror vi att vårt tema 

kommer kunna svara på och även besvara våra forskningsfrågor. 

4.3.3 Kvantitativ analys - Huvudtext 

Under temat huvudtext finns elementen brödtext samt privatliv. Variablerna för brödtexten är 

frågor och svar, miljöbeskrivning och tilltal. Frågor och svar har variabelvärdena 

professionellt, privat och blandat. Miljöbeskrivningar har ja eller nej, tilltal har förnamn, 

efternamn eller fullständigt namn. 

 

Vi valde även att analysera elementet privatliv, där har vi formulerat fyra variabler nämligen 

hobbys, familj, jobbet påverkan på privatlivet, samt irrelevant nämnande av barn. Dessa är 

uppdelade i variabelvärdena ja eller nej. Vi valde en fördjupning av privatlivet eftersom det 

finns många intressanta aspekter som kan nämnas om privatlivet. Edström skriver att det finns 

en förväntan att kvinnor ska få mer frågor om sitt familjeliv, vilket inte var fallet i hennes 

undersökning. Vi fann det intressant att se hur det ser ut i vårt material. Genom att analysera 

våra variabler kommer vi att kunna svara på vår frågeställning. Inte minst kommer vi kunna 

se hur chefer framställs, vart läggs det fokus och finns det någon tydlig skillnad? 

4.3.4 Narratologisk analys 

I den narratologiska analysen har vi valt att presentera vårt resultat och även analysen av 

denna utifrån kön. Under resultatkapitlet kommer vi först presentera de övergripande 

resultaten för både kvinnor och män för att sedan jämföra dessa. Det huvudresultat vi får av 

jämförelsen är det som kommer att kopplas till teorier under vårt analyskapitel. Genom att 
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först presentera resultaten var för sig för att sen göra en jämförelse tror vi att vi lättare 

kommer att kunna se eventuella stereotypa framställningar. Dessutom kommer vi kunna se 

hur det skiljer sig åt mellan könen på en mer generell nivå. Eftersom det vi har analyserat är 

aspekter som går in i varandra är det lättare att analysera utifrån kön istället för utifrån 

begreppen. 

 

Genom denna typ av analys kommer vi kunna se vilka framställningar som finns gällande 

ledarskap och kön. Därmed kommer vi kunna besvara våra frågeställningar. 
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5. Artiklarna - Resultat 

Nedan presenteras resultaten för den kvantitativa innehållsanalysen och sedan den 

narratologiska analysen. Innehållsanalysen ställs upp i datamatriser ur varje tema som vi 

sedan beskriver och förklarar vad de olika variablerna betyder och innebär. Den 

narratologiska analysen tar upp de huvudspår som går att återfinna i materialet för att sedan 

presentera det i beskrivande sammanfattningar. 

5.1 Kvantitativa innehållsanalysen 

5.1.1 Bild 

 

Ovan visas resultatet på temat bilder som vi har undersökt i innehållsanalysen. 

 

Kvinnor 

För kvinnor blev resultatet att det var vanligast att de fotograferades i ögonhöjd, men 

fågelperspektiv förekom oftare än grodperspektiv. Fågel- och grodperspektiven behövde inte 
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vara markanta utan kan endast ha gett intrycket av att fotografen antingen stod och 

fotograferade personen som satt, eller att fotografen hukade sig ner medan personen stod upp. 

Om man såg taket eller golvet i bakgrunden så indikerade det på endera vinkeln.  I samband 

med perspektivet tittade vi även på hur ofta kvinnorna tittade in i kameran och resultatet blev 

att de tittar oftare in i kameran än inte. 

 

Kvinnorna blev fotograferade i arbetsmiljö nästan lika ofta som i en miljö där det inte 

framgick vad det var. När det inte framgick handlade det ofta om att de stod lutade mot en 

vägg eller att bakgrunden var suddig. Offentlig miljö och utomhusmiljöer förekom också, 

men inte lika ofta. De offentliga miljöerna var i huvudsak restauranger och kaféer, där det kan 

antas vara platsen intervjun ägde rum. De bilder där personen fotograferades utomhus var av 

blandad sort. Ibland var de ute och gick på stan och vid ett flertal tillfällen ute skogen eller 

rabatterna och fotograferades. En kvinna fotograferades på ett nedfallet dött träd och en annan 

mitt ut i rabatten med armarna i vädret. 

 

I de bilder vi analyserade förekom det oftare att kvinnor var passiva än handlande. Det 

krävdes inte mycket för att de skulle klassas som handlande; exempelvis att gå, prata, 

gestikulera, läsa en tidning etc. Fördelning i position var någorlunda jämlik. Nästan lika ofta 

satt de som de stod upp och lika ofta framkom det inte. I de bilder där det inte framkom var 

det ofta på grund av närbilder. 

 

Gällande kroppsspråket var majoriteten i bekväma positioner. Var femte kvinna såg däremot 

obekväm ut. Dessa obekväma positioner handlade till exempel om att de satt ner på en för låg 

stol och de krampaktigt höll ihop knäna. Ett annat exempel sitter en kvinna på ett fallet träd 

och behövde stödja sig med handen på en av grenarna för att sitta stadigt. I ett annat fall satt 

en kvinna på ett konstverk vid en fontän och lutade sig bakåt nästan som om hon var på väg 

att falla. Vi klassade även väldigt konstruerade bilder som obekväma. I ett fall var det en bild 

av en kvinna där man fick se hennes ansikte tittandes in i kameran samtidigt som hon hade 

rouge, mascara, läppstift och ögonbrynsfärg applicerad på sig av fyra anonyma händer. Den 

sista variabeln är ansiktsuttryck där mer än varannan kvinna log på bild. 
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Män 

Resultatet för männens del var den övervägande majoriteten fotograferade i ögonhöjd. De var 

sällan fotograferade i fågelhöjd men nästan var femte man var fotograferad i grodperspektiv. 

Samtidigt så var det ungefär varannan som tittade in i kameran på bild. 

 

Nästan varannan man var fotograferad i arbetsmiljö medan resten var utspridd över offentlig 

miljö, utomhus och bilder där miljön inte framkom. I de fall männen var fotograferade i 

offentliga miljöer handlar det om kafé och restaurang. Utomhusmiljöerna var exempelvis ute 

på gatorna eller som i ett fall där mannen var fotograferad på en brygga vid havet. Majoriteten 

av männen var dessutom passiva. Endast var femte man var handlande, och då var det oftast 

för att de var i konversation med någon och gestikulerar med händerna. 

 

En vag majoritet av männen var stående även om fördelning var relativt jämt. Nästan lika 

många satt ner och något färre hade bilder där det inte framkom. I vanligaste fall berodde de 

på att de hade fotograferats i närbild. 

 

Så nära på alla män var bekväma i sina bilder, endast några procent var obekväma. 

Exempelvis så var det en man som satt långt ut på en liten trästol och såg malplacerad ut. 

Hans ansiktsuttryck var något krampaktigt även och det generella intrycket var att det här 

hade journalisten dirigerat honom att göra. En annan står riktad mot kameran med händerna 

bakom ryggen och ser ut som att han står givakt för en militärofficer. Men i övrigt så var 

nästan alla bekväma i sina uttryck. De satt i naturliga poser eller stod avslappnat och 

självsäkert. 

 

Jämförelse 

Det förekommer några skillnader mellan män och kvinnor, i olika grad. När det gäller vinkel 

var de någorlunda jämbördiga i och med att båda grupper hade nära 75 % i ögonhöjd (med 2-

3% skillnad). Den stora skillnaden låg i att kvinnorna blev mycket oftare fotograferad i 

fågelperspektiv än vad männen blev. Av männen var det 4 % och av kvinnorna var det ca 17 

%. Männen blev dessutom fotograferade i grodperspektiv oftare än kvinnor även om 

skillnaden däremellan inte är lika stor som hos variabeln fågelperspektiv.  Män och kvinnor 

tittade in i kameran ungefärligt lika ofta. Hos männen var det varannan och hos kvinnorna var 

det 6 av 10 kvinnor som tittade in i kameran. 
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Kvinnorna blev oftare fotograferade med en obestämbar bakgrund medan arbetsplatsen var 

vanligare för männen. Fortsättningsvis så var kvinnorna mer handlande än männen, då de 

oftast sågs gåendes eller pratandes med folk. Kvinnor hade en jämnare fördelning i position, 

där de lika ofta sågs sittandes som ståendes, och även där det inte framkom. Männen hade en 

marginell majoritet på stående positioner. 

 

En av fem kvinnor hade dessutom ett obekvämt kroppsspråk medan männen hade en av tio 

bilder med obekvämt kroppsspråk i sina bilder. Ovanpå detta hade kvinnorna mycket oftare 

ett leende på läpparna medan männen bar oftast ett neutralt ansiktsuttryck. 

 

5.1.2 Paratext 
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Resultat för paratexten, vilket består av rubrik, ingress, faktarutor samt framlyfta citat. 

 

Kvinnor 

I kvinnornas personporträtt så hade de i övervägande del rubriker som berör deras 

professionella liv eller andra yrkesrelaterade ämnen. Nästan två tredjedelar hade 
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professionella rubriker och en tredjedel rubriker som berör privatlivet, med några få procent 

för variabelvärdet ”blandad”. Exempel på professionell rubrik är “Ingen arbetslinje utan 

företagen” och “Sminkfabrikör med koll på kemin”. Ett exempel på rubriker som berör 

privata ämnen är “Jag kan vara en skitstövel”. Rubrikerna är också till huvuddel av positiv 

karaktär med 43 %, medan en tredjedel är neutrala och dryga femtedelen är negativ. 

Artiklarnas rubriker tog även upp motgångar i en femtedel av fallen, vilket gäller även för 

framgångar. Exempel på motgång är “På toppen av karriären rasade allt”, medan framgång 

skulle kunna se ut såhär “Från golvet till toppen”. 

 

I ingresserna till kvinnornas artiklar var det ungefär 8 av 10 som hade professionell natur, 

medan resten landade ungefär likvärdigt på privat och blandat. Det var en vag majoritet som 

var av positiv karaktär, nästan 41 %, medan en tredjedel var av negativ karaktär och var femte 

av blandad karaktär. 

 

Deras faktarutor var till stor del av allmän karaktär, vilket innebär att informationen som 

angavs var väldigt grundläggande. Namn, ålder, hemstad, familj och yrkeshistoria. De som 

var av professionell karaktär handlade om personens professionella kontaktnät eller 

exempelvis fakta om deras företag. Några få var av privat karaktär vilket hade rubriker som 

exempelvis “5 snabba med Elin” där kuriosa om personen togs upp. 7 av 10 faktarutor 

handlade dessutom om personliga ämnen, alltså att de var kopplade direkt till en person. De 

resterande som var om sakfrågor kunde exempelvis handla om företaget. 

 

Det sista elementet som går under temat paratext är framlyfta citat. Av dem så var 84 % av 

professionell karaktär och resterande av privat karaktär. Inga allmänna citat lyftes upp i 

artiklarna. Ett exempel på citat av professionell karaktär är “Utmaning blir att förmå dem som 

säger upp papperstidningen att behålla ett abonnemang digitalt” och av privat karaktär fanns 

exempelvis “Som yngre var jag fasansfullt dålig på att ta kritik. Jag gick genast till attack eller 

började gråta”. Av dessa framlyfta citat så handlade hälften om sakliga ämnen och andra 

hälften om personliga ämnen. 

 

Män 

För männens del var deras rubriker till störst del professionella, med ca 67 %, och sedan 

positiva till 60 %. Exempel på positiva rubriker är “Svenska webbkungar på Manhattan” och 

“Sveriges industrier tar matchen!”. Resterande rubriker var till 10 % negativ och 30 % 
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neutral. Vad det gäller motgångar så var det få som tog upp dem, endast 7 %. Många fler 

talade om framgångar vilket mättes upp till 26 % jämförelsevis. 

 

Ingressens ton har följande variabelvärden, positiv som bestod av 7 av 10, resterande var på 

neutral och några få procent på negativ. Av ingressens sätt behandlade 75 % professionella 

ämnen, 21 % var av blandad karaktär och resterande 4 % handlade om privata ämnen. 

 

Av männens faktarutor var hälften av allmän karaktär, nästan lika många var professionella 

och några procent (7 %) var av privat karaktär. En av fyra kretsade kring sakfrågor medan de 

andra, som var i stor majoritet, berörde personliga ämnen. 

 

De citaten vi observerade var oftast professionella, närmare bestämt 4 av 5 citat. Några få var 

av privat karaktär och några procent var blandade. De berörde oftare sakfrågor än 

personfrågor även om de båda variabelvärdena var nästan jämbördiga. Majoriteten av citaten 

var dessutom i neutral ton, 61 % av dem. Exempel på dessa egenskaper är “Konjunkturbilden 

ska inte avgöra om vi blir vinnare eller förlorare på marknaden, det är hur vi själva hanterar 

situationen. I dag genomsyras bolaget av en vinnarinstinkt.” och “Människor och kultur ser vi 

som väldigt viktiga komponenter i vår verksamhet. Vi är ett upplevelse- och serviceföretag 

och då är vi beroende av det vi och våra medarbetare gör. Det är baserat på företagskulturen 

vi har.” 

 

Jämförelse 

I rubrikerna kunde det noteras att både männen och kvinnornas hade ungefär samma 

fördelning när det kommer till karaktären av dess innehåll, d.v.s. professionellt, privat eller 

blandat. Däremot var det noterbart att männen hade fler positivt betonade rubriker samtidigt 

som de fick mer utrymme för framgång och endast 7 % om motgång jämfört med kvinnors 20 

%. 

 

Ingressen såg relativt likt fördelad ut mellan grupperna när det kommer till innehåll, dock 

hade kvinnorna något fler professionella ingresser medan männen hade fler ingresser av 

blandad karaktär. Noterbart är att av kvinnorna så var 33 % av negativ karaktär medan 

männen hade 4 % negativa. För ingresser med positiv karaktär hade männen 71 % och 

kvinnorna låg på 41 %. 
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Faktarutorna hade ungefär samma statistik på könen. Kvinnorna hade något fler faktarutor av 

allmän karaktär, ungefär 8 % skillnad. Männen hade fler faktarutor av professionell karaktär 

där det skiljde sig med 8 %. 

 

Av de framlyfta citaten var det endast några få skillnader mellan könen. Kvinnornas 

faktarutor var något oftare professionella och männens var marginellt mer sakliga. När det 

kommer till tonen så hade männen fler neutrala uttalanden medan kvinnorna hade fler 

uttalanden av både positiv och negativ karaktär. 

 

5.1.3 Huvudtext 

 

Huvudtexten delas upp i brödtext och privatliv, ovan visas statistiken. 

 

Kvinnor 

I själva brödtexten så fick hälften av kvinnorna frågor som endast berörde professionella livet 

och nästan lika många som fick frågor av både professionell och privat natur, det vill säga 

blandat. Det var bara en kvinna som fick endast frågor om sitt privatliv eftersom artikeln 

kretsade kring hur hon fick genomgå en personlig kris när en närstående hade dött. Hälften av 

artiklarna hade miljöbeskrivning och den majoriteten av kvinnorna tilltalades med fullständigt 

namn, 13 % vid förnamn men inga tilltalades med endast efternamn. 
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När det kommer till privatlivet förekommer variablerna med jämna mellanrum hos kvinnorna. 

Hos dem nämndes hobbys i var tionde artikel och då handlade det oftast om olika sporter 

exempelvis basket eller fotboll. I nästan varannan artikel kom familjelivet upp på ett eller 

annat sätt. Exempelvis så nämns barnen, maken, och i något fall nämndes en förälder. Ibland 

nämns de i kombination med jobbrelaterade kommentarer, som “Även idag kan jag känna 

suget på att vidareutbilda mig ytterligare. Nu är jag visserligen småbarnsmamma och har fullt 

upp på jobbet, men jag har nog inte satt min fot på Stockholms universitet för sista gången.” 

 

Den sista variabeln som är irrelevant nämnande av barn förekom hos var tionde artikel om 

kvinnor. I Finansliv så kom följande kommentar upp i texten “Under åren på JKL fick hon 

också två barn”, utan att följa upp med hur det påverkade hennes jobbsituation eller varför det 

var av betydelse att nämna barnen över huvud taget. I en annan artikel skrivs det “Irene 

Svenonius både ammar och byter blöja på sin dotter under intervjun men fortsätter oberört 

prata om chefsstöd och verksamhetsnära HR.” vilket är en irrelevant kommentar i och med att 

artikeln ska handla om Svenonius professionella liv. Barnet tog hon med på grund av sin 

föräldraledighet från jobbet, men var inte kopplat till artikeln på något sätt. 

 

Ännu ett exempel är i Veckans Affärer; “Samtidigt som hon gått från att bara arbeta med SPP 

till att ansvara för hela Storebrandkoncernens hållbarhetsarbete har hon fått ett barn och det är 

hon själv som tar upp ämnet av uppenbara skäl - på parkbänken har Sigge gjort kaos med en 

kanelbulle.” Vid första anblick kan det verka logiskt att nämna barnet eftersom Stina Billinger 

tar upp frågan själv. Men eftersom det än en gång inte återkopplas till varför det var viktigt att 

veta att barnet har skapat kaos med en kanelbulle kan det uppfattas som ett onödigt 

påpekande. Här är det viktigt att ha i åtanke att det är journalisten som bestämmer hur artikeln 

ska utformas och hur råmaterialet ska sållas. Det innebär att oavsett om Billinger nämnde 

barnet själv eller inte så har journalisten valt att ta med det här i artikeln. 

 

Män 

För männens del fick de till övervägande del professionella frågor, 3 av 4 närmare sagt. De 

övriga artiklarna hade frågor som blandades med privata frågor, men det förekom inga artiklar 

som endast kretsade kring privatfrågor. 43 % av artiklarna börjar med en miljöbeskrivning. 

Männen tilltalades i majoritet med sitt fullständiga namn, en och annan vid förnamn och 

någon enstaka vid efternamn. 
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Männens privatliv nämndes ett antal gånger i artiklarna. Vanligast var att familjen nämndes 

och då handlade det oftast om deras föräldrar och deras personliga bakgrund i samhället. 

Sedan var det lika många på variabelvärdena hobby och jobbets påverkan på privatlivet. 

Hobbys handlade om de olika sporterna männen utövade, exempelvis skidåkning, handboll, 

uthållighetsträning och så vidare. För de som inte utövar sporten själva pratar de allmänt om 

deras intresse för den istället, exempelvis fotboll. Jobbets påverkan på privatlivet var oftast 

kopplat till att antingen deras företag har växt mycket och de har fått flytta till andra städer, 

eller att de har blivit befordrade och även därför måste flytta. Något fall handlade om en man 

som överarbetade och fick en stroke, som han sedan långsamt rehabiliterades för innan han 

kunde komma tillbaka till jobbet igen. 

 

Jämförelse 

De största skillnaderna går att se i bland annat variabeln frågor/svar, där männen får mycket 

mer övervägande professionella frågor och svar. Kvinnor ligger på 50 % professionellt, varvid 

det övriga är uppdelat på privat (med endast några få procent) och resterande blandat. Männen 

har alltså fler professionella med nästan 77 % och dessutom inga på variabelvärdet privat. 

Miljöbeskrivning ligger på ungefär samma procent. Tilltal är också på ungefär samma 

procent, men kvinnorna blir oftare kallad vid förnamn än männen och dessutom aldrig 

tilltalade endast vid efternamn. 

 

När det kommer till privatlivet så får kvinnor högre värden än männen förutom på hobbys, där 

männen leder med ca 7 %. I alla andra kategorier visas det att kvinnor får fler frågor om 

familjen, jobbets påverkan på privatlivet samt ett och annat irrelevant nämnande av barn. 

 

Det är inte bara procenten som skiljer sig utan även innehållet av de variabelvärden som vi 

har analyserat. Vi har observerat att när kvinnorna talar om familjelivet är det oftast om deras 

barn och deras make, hur de får ihop jobbet med rollen som mamma och fru. När männen 

talar om familjen är det oftast en liten notis, jämfört med kvinnorna som får brodera ut om 

det, och dessutom handlar det oftast om männens föräldrar och deras bakgrund. 

 

I samma linje framgår det även skillnader för män och kvinnor när det kommer till jobbets 

påverkan på privatlivet. Den gemensamma nämnaren är stress som har påverkat men utöver 

det är det lite gemensamt. Kvinnorna får frågor om hur de pusslar ihop mammarollen med 
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jobbet och hur de lyckas spendera tid med barnen när de har så mycket att göra på jobbet. För 

männen handlar det mycket om att de får jobb utomlands och måste riva upp sin familj för att 

flytta. 

 

I statistiken går det att se att männen får mer utrymme för sin hobby än kvinnor. När de båda 

grupperna talade om hobby handlade det till största majoritet om sporter de utövar på fritiden, 

vilket gäller för båda könen. Men männen fick uttala sig något mer om sina sporter än vad 

kvinnorna fick, och dessutom var deras intresse ibland presenterat i rubrikerna, exempelvis 

“Sporttokig huliganjägare”. När det nämndes hos kvinnorna var det oftast ett kort yttrande om 

att de spelade en sport under deras studietid. 

5.2 Narratologiska analysen 

5.2.1 Kvinnor 

När det gäller framställningen av kvinnliga ledare finns det variation i vårt analyserade 

material. Ett flertal av artiklarna tar upp eller utgår ifrån att kvinnorna har upplevt någon typ 

av motgång. Detta kan handla om att bli diskriminerad på grund av ursprung; ”Folk har låga 

förväntningar, konstaterar hon. […] Jag kunde vara på en konferens och folk gick förbi mig 

och trodde att jag hörde till konferenspersonalen eller städarna.”. En annan typ av motgång 

som fick fokus var att ta sig in på en mansdominerad marknad, “Det var VÄLDIGT 

mansdominerat (skratt). Och man fick kämpa för att ta plats”. Att det var en stor arbetsbörda 

vilket hotade företagets nedläggning förekom även i vissa artiklar. I de fall där kvinnorna 

själva inte uttalar sig om att ha upplevt problematik kan rubriker formuleras utifrån en sådan 

förutsättning, “[…] jag har jobbat här i ett halvår och fortfarande inte fått någon dolk i 

ryggen”. Det förekommer även fall då kvinnorna får frågan om de upplever någon form av 

diskriminering. 

 

En del av artiklarna innehåller även inslag av kvinnorna som har lärt sig något av jobbet, detta 

kan i vissa artiklar vara en följd av motgångarna de tar upp. I dessa fall handlar det om att ha 

lärt sig att vara omtänksam, medmänsklig, stå på sig, att inte känna att man måste smila in sig. 

De egenskaper som får fokus i artiklarna är att vara öppen i sitt ledarskap, eller att vara 

ödmjuk; “Hon är mer ödmjuk idag än tidigare.” Att vara snäll var något som kom upp tidigt i 

en av artiklarna; “snällhet underskattas i svenskt näringsliv”, i slutet kopplades citatet till en 

kontext; “Det gör att folk mår bra och då presterar de bättre.” Det förekom även artiklar då 



 40 

kvinnorna framställdes som mer starka, tuffa och framgångsrika som exempelvis; “Susanne 

Börjesson lyckades bryta en tioårig förbannelse och rädda ett av börsens mest utskällda 

företag […] från konkurs”. I andra fall så radar journalisten kortfattat upp en yrkesbakgrund 

med bland annat toppositioner. Eller att de är medvetna om maktstrukturer, som att ”viktiga 

män stänger dörren om sig när de pratar”. Att kvinnorna i sitt ledarskap jobbar med “öppna 

dörrar” är ett begrepp som återkommer.  

 

Det förekommer även fall då det används negativa framställningar i kombination med positiva 

eller neutrala framställningar. “Men hon förnekar inte att hon också kan vara en skitstövel. 

Det finns samtal hon ångrar, när det gått för fort och hon inte tänkt igenom saker ordentligt.” 

Detta citat användes även i rubriken för artikeln, då kortfattat “jag kan vara en skitstövel”. Ett 

annat sätt att ge uttryck för en negativ framställning är när intervjuobjektet får försvara sig 

gällande olika ämnen. Ett exempel på detta är lönen, “Är hennes arbete verkligen värt så 

mycket?”. Ifrågasättande som dessa kunde återkomma under artikelns gång varvid kvinnan 

fick försvara sig i stil med att de inte gått ifrån sitt ursprung eller hade fötterna kvar på jorden.  

 

När det gäller frågor rörande jobb och tankar om ledarskapet så varierade artiklarna en del. 

Det förekom artiklar där stor del av tyngden låg i yrket och kvinnornas tankar kring det. Ett 

par uttalade sig om att älska sitt jobb, att de var så kul och därför kunde de jobba så många 

timmar som de gör. “Jag lägger mycket tid på jobbet för att jag vill göra det”, vissa kvinnor 

nämner att de vill var med och påverka samt att de har kämpat hårt. 

 

I samband med frågor om yrket kom en följdfråga i somliga artiklar, vilket var familjen. 

Antingen kortare inslag med att “är också politiskt engagerad på "den lilla fritid hon har", 

med tanke på jobb och att hon har små barn”. Men det förekom i flera fall då kvinnorna 

förklarade hur jobbet och familjen gick ihop. “Hon får försaka tid med familj och vänner. Att 

hämta på fritids hör alltså inte till vanligheten, det gör maken”, “Susanna Campbell framhåller 

dock att hon nästan alla dagar då hon inte reser är hemma klockan sex för att äta middag med 

familjen, som består av make och två barn på fem och sju år.” 

 

5.2.2 Män 
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I ett flertal av artiklarna förekommer det intresseväckande formuleringar som kan uppfattas 

som dramatiska från journalisten, som att mannen “kastar sig ut i det okända”. Det skrivs på 

ett sätt som liknar en berättelse, “Runt hörnet finns alltid risken för en ny terrorattack, en 

förödande miljökatastrof eller att ett lågprisbolag läggs ned.”, “Han har rest långt från 

bergsprängarhemmet till bankernas finrum.” är några exempel. 

 

Att ta upp mannens bakgrund med fokus på föräldrarnas yrken förekommer i flera av våra 

undersökta artiklar. Det används formuleringar som “son till en bergssprängare”, “mina 

föräldrar var inga arbetarklasshjältar, men de var vanliga yrkesverksamma” eller “Hans 

mamma Christel var barnbarn till legendariske förläggaren Albert Bonnier Jr. Och hans pappa 

Peter var tredje generationen smycketillverkare i familjebolaget Engelbert.”. I en av artiklarna 

leder detta till ett ifrågasättande ”Kan man verkligen företräda bankdirektörer med en så helt 

annorlunda bakgrund?” vilket mannen får försvara med att värderingarna finns kvar. Förutom 

denna artikel förekom det inte mycket ifrågasättande från journalistens håll. 

 

Yrkesbakgrunden beskrivs relativt utförligt i majoriteten av artiklarna. Som läsare får man 

följa en beskrivande resan till ledarskapet idag, i resterande artiklar finns en kortare 

yrkesbakgrund där fokus ligger på den nuvarande tjänsten. När det gäller personbeskrivningar 

förekommer det i ett fåtal artiklar att mannens egenskaper nämns. I dessa fall är de 

egenskaper som otålighet, att vilja hoppa från projekt till projekt som beskrivs. Annars är det 

bara i något enstaka fall då mannen själv får beskriva sina egenskaper.  Däremot förekommer 

det fler fall då de får prata allmänt om vilka egenskaper en bra ledare ska ha. ”Ett bra 

ledarskap handlar inte om expertkunskap. Det handlar om förtroende, att få andra att följa 

dig”, “jag tror inte på stängde dörrar, öppenhet är viktigt” är några exempel på det som 

nämndes. Att journalisten själv beskriver mannen i mer utbroderade personbeskrivningar är 

desto vanligare. Exempel på detta är, “en cirkushäst som frustar när han ska in i manegen”, 

“han är igenkänd och har inget emot att slänga käft med dem som vill ta i hand och dunka i 

ryggen” eller “ger en bild av en person som är nyfiken, kunskapstörstande och inte rädd för att 

våga”. Det sistnämnda exemplet svarade intervjuobjektet tillbaka med att det förekommer  

utmaningar men att han slänger sig “inte ut utan säkerhetslinor”. 

 

I artiklarna som analyserades var det inte helt ovanligt att den intervjuade mannen sa emot 

eller inte höll med journalisten. Detta förekom främst när det handlar om personbeskrivningar 

som nämns i föregående stycke. Dock förekommer protester från intervjuobjektet även i vissa 
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yrkesbeskrivningar, ett exempel är när journalisten frågar “hur ser du på den makt du har?” 

varvid mannen svarar ”du påstår att jag har makt. Jag håller inte med. Jag har inga 

maktanspråk.”. 

 

Andra återkommande element i några artiklar var att någon typ av motgång som hade vänts 

till en framgång. “Detta är vad några skulle beskriva som ett tufft läge. Andra en möjlighet. 

[…] Då valde Johan Karlström att gasa” är ett exempel, eller att mannen inte kom in på sitt 

första val på universitetet med det löste han genom att plocka ihop fristående kurser. Artikeln 

kunde inleda med “De två första åren var ett helvete […] Jag tjänade inga pengar och hade 

bara utgifter.” för att sedan berätta om hur bra det går nu. I undantagsfall kunde det 

förekomma meningar som “vägen har varit allt annan än spikrak” eller att mannen uttryckte 

att han inte trodde att han skulle komma så långt. I dessa fall beskrevs mannen däremot 

överlag som en väldigt drivande person, “krisen tog hårt på Kenneth” kombinerades med en 

beskrivning om att han hade en “glödande drivkraft”. Eller som sista stycket i artikeln 

“Kenneth Karlsson blickar ut över det glastäckta våningsplanet, rycker på axlarna och ler: – 

Det finns många möjliga framtidsscenarier. Men vet du, oförutsedda händelser kan jag inte 

styra över. Så varför oroa sig?”.  I majoriteten av artiklarna var karaktären som sådan att en 

motgång hade en framgång med sig som “krisen blev en möjlighet”. 

 

I två av artiklarna gjordes en koppling mellan yrket och hemlivet i stil med “peppar, peppar, 

hälsan är bra, säger han, men hustrun skäller på honom” för att mannen jobbar hela nätterna. 

Detta motiveras med att “när man har roligt är det svårt att låta bli”. Ett annat exempel är “jag 

ringde min fru på lunchen. Våra två barn var små på den tiden och vi funderade över hur vi 

skulle göra. Det slutade med att jag tackade ja.”. Endast en artikel tar upp problematiken om 

att få in fler kvinnor på chefspositioner, i resterande nämndes det aldrig.  

5.2.3 Jämförelse 

Genom att jämföra resultaten för både kvinnor och män i den narratologiska analysen går det 

att urskilja vissa likheter och skillnader. 

 

När det gäller motgångarna framgår det att om dessa förekommer i artiklarna för männen så är 

det oftast i anslutning till en framgång. Att trots den tuffa vägen så antog han utmaningen och 

kämpade, till skillnad från kvinnorna som oftast får berätta om motgångarna utan någon större 

antydan på att det följdes av en framgång. I vissa fall får kvinnorna även förklara hur de 
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hanterat dessa motgångar eller vad de hade lärt sig av dem. I någon av artiklarna för 

kvinnorna skrevs det hur hon “kvalade upp ärmarna och jobbade hela natten” men följt av 

meningen “Vi grät och ville mest lägga ner företaget.”. Trots att vissa av kvinnorna inte hade 

upplevt någon typ av motgång fanns denna aspekt med i ett flertal artiklar. Antingen som en 

direkt fråga eller så förklaras det att kvinnan inte upplevt diskriminering vilket kan ge en bild 

av att motgångar är något som förväntas. 

 

Att journalisten i vissa artiklar ställde kritiserande frågor framförallt gällande värderingar 

förekom för både könen. Samt att det förekom variation när det gäller yrkesbakgrunden, vissa 

hade kortare och andra hade längre. Dock var männens beskrivning i de mer utförliga fallen 

mer formulerade som berättelser. Detta genom att använda förstärkande eller dramatiska ord, 

vilket målade upp en historia på ett annat sätt än vad det gjordes i artiklarna för kvinnorna. 

För kvinnorna kunde det förekomma en historiebeskrivning utan ord som “spännande” eller 

“fantastisk”. 

 

Däremot fick kvinnorna oftare berätta om deras eget ledarskap, vilka egenskaper besitter de 

och vad har fungerat för dem. Männen däremot fick i större utsträckning prata om ledarskap 

generellt istället för deras eget vilket bara förekom i något enstaka fall. När det gällde 

journalistens beskrivningar om intervjuobjektets förmåga, egenskaper eller möjlighet förekom 

det i flera artiklar för männen att de själva inte höll med, detta förekom bara i en tidning för 

kvinnorna. 

 

Gällande familjen eller privatlivet så fick kvinnorna mer fokus på att hinna hem till familjen 

och att få ihop livspusslet. I en av artiklarna förklarade mannen att han var tvungen att 

diskutera igenom ett jobberbjudande med sin fru innan han tog det. Däremot fick männens 

föräldrar och deras yrken utrymme i ett antal artiklar vilket inte förekom i någon artikel för 

kvinnorna. 
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6. Analys 

6.1 Kvantitativa innehållsanalysen 

Vi valde branschtidningar därför vi förväntade oss minst skillnader mellan könen i dessa 

analysobjekt. Förekomsten av påtagliga skillnader var därför av större vikt i branschtidningar, 

eftersom de har högre förväntningar av professionalitet, än om vi hade valt att analysera 

livsstilsmagasin (där man kan tänka sig att det är vanligare). Därför var det överraskande att 

skillnaderna var så märkbara. I både den kvantitativa innehållsanalysen och den 

narratologiska analysen fanns det två huvudspår mellan män och kvinnor. Dessa spår går att 

direkt koppla till teorierna och på många sätt bekräftar de redan observerade normerna för de 

olika könen. 

 

Normerna kring kvinnligt ledarskap, hur det föreställs och uppfattas, har på många sätt blivit 

bekräftade genom vår kvantitativa innehållsanalys. Det är trots att de senaste 

undersökningarna inte genomgåtts på ett tag och är inte så förekommande. Exempelvis för 

bilderna så är det ett genomgående tema att kvinnorna fotograferas i fågelperspektiv, det vill 

säga ett sätt som reflekterar en underordning, och ler oftare än sina manliga kollegor. Detta 

var något som var återkommande i vår undersökning. Noterbart var också att kvinnorna hade 

ofta en diffus bakgrund och lutar sig ofta mot väggar och annat, medan männen ofta var 

fotograferade på sin arbetsplats. Detta är i linje med normen att männen vanligtvis 

fotograferas på ett sätt där deras maktposition reflekteras. Precis som Edström (2002) 

beskriver så blir effekten av dessa olika sätt att fotografera män och kvinnor förstärkare av 

skillnader, som blåses upp och förstoras ännu mer. 

 

Att kvinnorna ler mer var däremot något som undgick oss under undersökningen och blev 

endast tydligt när vi såg skillnaderna i statistiken. Detta kan ha berott på att leende kvinnor är 

så normaliserat att det inte drar åt sig någon uppmärksamhet även om skillnaderna mellan 

könen är stora. Kleberg (2006) förklarar att fenomenet “leende kvinnor” kan bero på att 

kvinnor som ler ger ett mindre hotfullt intryck och blir därför ett vanligt sätt att porträttera 

kvinnor. Edström (2002) beskriver samma fenomen och förklarar att kvinnliga chefer 

avväpnas genom sitt leende och därför inte får samma hotfulla intryck. Att männen framställs 

på det sättet är däremot förekommande. Detta går i linje med de communal egenskaper som 
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Eagly & Karau (2002) förklarar att kvinnor tilldelas. De ska vara inbjudande, omtänksam och 

omhändertagande. 

 

Viktigt att påpeka är att dessa egenskaper inte nödvändigtvis är någonting dåligt för varken 

ledare eller allmänt för människor. Kanske bör ledare besitta vissa av dessa egenskaper för att 

kunna vara en bra ledare. Det som däremot blir problematisk är när egenskaper klassas och 

kodas utifrån kön, och det ena könets egenskaper överordnas det andra könet. Begreppet 

femmefobi av Serano (2007), innebär en sexism mot det som klassas som feminint. Ifall 

kvinnor tilldelas vissa egenskaper som beskrivs som ”feminina” så kommer de automatiskt 

undervärderas det maskulina, som i sin tur betraktas som åtråvärt. 

 

Paratexten bekräftade även att rubriker, ingresser och framlyfta citat behandlar oftare ämnen 

med negativ utgångspunkt för kvinnor, medan männen hade antingen positiva eller neutrala 

texter. Vissa av kvinnornas rubriker kunde ge en väldigt skev bild av dem som person, vilket 

sedan bestreds i brödtexten. Även i professionella tidningar som branschtidningar använder 

sig journalisterna av vissa knep för att fånga in läsare. Ett av dem är att göra märkvärdiga 

rubriker. Men hos kvinnorna blev det en stor kontrast från texten. Deras motgångar blir 

dessutom ännu mer markerade när journalisterna använder det som sensationsrubriker. Bilden 

som framgick av kvinnan behövde inte alls överensstämma med den bilden som framkom i 

brödtexten. Precis som Edström (2002) förklarar så blir skillnaderna mellan män och kvinnor 

ännu mer påtryckta av journalisterna när de vinklar det på det här sättet. 

 

Vidare så fick männen också sensationsrubriker men antingen i positiva bemärkelser, eller 

mer tvetydiga som exempelvis “Outsidern” (följt av en bild med en välklädd man sittande i ett 

unket utrymme under en bro fyllt med klotter). Hirdman (2001) förklarar detta med det som 

hon kallar hjältemallen, vilket ofta tilldelas män. En hjältes främsta egenskap är hans 

individualism. ”Heroens främsta drag, oavsett vilken form hjälteretoriken tar sig, är 

individualitet. Han är inte underställd någon, inte objekt för någon annans vilja.” (Hirdman 

2001, s. 273f). Detta går även att se i rubrikerna ”Vd:n som inte vill bli formstöpt”, ”En 

outsider i vårdbranschen”, ”Jag har kvar mina värderingar” och ”Låt mig bara vara mig själv”. 

Rubrikerna visar på ett särdraget autonomt karaktärsdrag för att tydligt poängtera att männen 

inte är underställda någon, de är sin egen auktoritet. 
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Ett genomgående tema för majoriteten av artiklarna var att det är förutsagt att kvinnor ska 

genomlida motgångar om de tar sig ut i högre positioner i arbetslivet. Detta framkom genom 

rubrikerna och ingressen som ofta tog upp ämnet, även om motgångarna var en ytterst liten 

del av kvinnornas arbetserfarenhet (mer om detta i den narratologiska analysen). Detta kunde 

ses i rubriker som ”På toppen av karriären rasade allt”, ”Man fick kämpa för att ta plats” och 

”Jag gjorde många fel” trots att det sedan framgår i texterna att de har haft mycket framgång i 

sin karriär. I kontrast var männen framgångssagor. Deras rubriker var ”Den självklara 

ledaren”, ”Svenska webbkungar på Manhattan” och ”Självklar vd i delad bransch” där det 

ändå kunde senare beskrivas i brödtexten hur svårt det var att komma in i branschen och hur 

många år det tog innan företaget fick fart på ekonomin. 

 

Statistiken utöver det anger inte stora klyftor mellan könen, men tillräckligt nog för att 

reproducera normerna. Detsamma gäller statistiken kring privatlivet, vilket framkommer i 

artiklarnas huvudtext. Kvinnor fick fler frågor som berörde barn och deras mammaroll och 

hur det påverkade deras professionella liv och vice versa. Detta är i linje med vad Edström 

(2002) beskriver vara förväntat men som inte bekräftades i just hennes undersökning. Männen 

fick också en del uppmärksamhet på familjen men då gällde det deras föräldrar och bakgrund. 

Detta skulle kunna ses som en aspekt ur en berättelse, männens berättelse från sin hemort till 

den framgång de har uppnått tills idag. Hirdmans (2002) hjältemall går även att applicera här. 

Hur hjälten har gått från att vara i bottenskiktet av samhället för att sedan nå de höga 

toppositionerna. 

 

Överskådligt går det att säga att för kvinnor så är det förutsatt att de ska ha många motgångar 

och det tas ofta upp i artiklarna. De får oftare frågor om familj, om barn och hur de får ihop 

privatlivet med jobbet än vad männen får. Männen beskrivs som framgångssagor och hjältar, 

där deras barn knappt alls nämns, utan mer om deras föräldrar och bakgrund i samhället. De 

här två huvudspåren går i linje med aktuell forskning och visar på att media fortfarande 

använder sig av dessa stereotyper. 

6.2 Narratologiska analysen 

För att gå tillbaka till uppsatsens frågeställningar var syftet att undersöka hur kvinnliga och 

manliga chefer porträtteras i branschtidningar. Syftet var även att se hur porträtteringarna 

förhåller sig till normer om kvinnligt och manligt ledarskap. 
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I majoriteten av artiklarna är framställningen stereotypisk. Kleberg ger exempel på 

stereotypiska inslag i dagspressen vilket innebär exempelvis att det ofta handlade om någon 

forma av kris eller katastrof som drabbat kvinnan. Det går att se likheter med motgångarna 

som är återkommande i materialet för de kvinnliga ledarna; hur de gång på gång får förklara 

hur svårt det var att ta sig in på den mansdominerade marknaden till exempel. Trots att media 

visar denna bild behöver vi inte acceptera den villkorslöst, möjligtvis kan vi förkasta bilden 

men vi måste hela tiden förhålla oss till den. Zaslow tar upp exempel på hur unga tjejer blir 

avskräckta från att bli ledare på grund av en rädsla att bli kritiserade. Bilden av kvinnor som 

”trots oddsen” blir ledare finns inte enbart i media utan är även en föreställning i samhället, 

något som våra teorier tar upp. Mannen ses fortfarande som den självklara ledaren. 

 

Även om vissa kvinnor har uttalat sig om att de inte har upplevt någon motgång kan det 

framgå i rubriken som att förväntan finns – att de ska finnas motgångar. Exempelvis ”Jag har 

jobbat här i ett halvår och fortfarande inte fått någon dolk i ryggen”. Detta är antagligen 

positivt menat från journalistens sida, att försöka visa att alla inte har upplevt någon motgång. 

Men precis som Edström skriver, att skriva något positivt kan vara kontraproduktivt. Att 

skriva ut att ingen motgång har upplevts påminner läsaren om att kvinnor generellt sätt har det 

svårt att klättra uppåt i karriären. Det går även att dra detta till det Edström förklarar om 

normskapande. Att lyfta fram avsaknaden av en motgång gör det till något avvikande eller 

annorlunda, vilket i sin tur får motgångar att framstå som normen för kvinnliga ledare. 

 

Edström menar att det manliga oftast förstoras och förhärligas till skillnad från det kvinnliga 

som förminskas och förklenas. Att det manliga förstoras var något som förekom tydligt i vårt 

material, att journalisten ofta använda förstärkande eller dramatiska ord i sin porträttering av 

mannen. När kvinnors bakgrund beskrevs var det mer i form av ett refererat utan 

dramatiserande uttryck. Precis som Northouse beskriver uppfattas kvinnor och män olika, 

utan att innehållet nödvändigtvis är annorlunda. Det förekom en artikel som gick emot det 

mönster som fanns för kvinnorna och mer liknade männens mönster när det gäller ordval. 

“Susanne Börjesson lyckades bryta en tioårig förbannelse och rädda ett av börsens mest 

utskällda företag […] från konkurs” är undantaget, annars var beskrivningarna odramatiska 

för kvinnorna. För männen var stilen mer “I dag har Thomas Eriksson en stark tro på 

framtiden och blickar mot ljusare, tider. Ta del av receptet bakom framgångarna hos den 

kapitalintresserade idrottsfantasten som gjort en karriärresa utöver det vanliga”. Mannens 
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beskrivning upplevdes mer som en inledning till en berättelse än ett porträtt i en 

branschtidning. Denna typ av porträttering förekommer som sagt i ett flertal tidningar, något 

som kan kopplas till det Hirdman (2002) beskriver hur mannen ofta porträtteras som aktiv 

eller som någon form av hjälte som går sin egen väg, där mycket handlar om kamp eller 

tävlan. 

 

I flera av porträtten förekom det beskrivningar om föräldrar och barndomshem, det kan vara 

ett sätt att kategorisera in mannen i en viss social grupp. Därmed en viss sorts manlighet som 

associeras med den gruppen. Dessa beskrivningar skapar någon form av historia kring 

mannen hur han togs sig från sitt “bergssprängarhem” till “bankens finrum” men trots det inte 

gett upp sina värderingar. Att han måste försvara sig och förklara att värderingarna finns kvar 

kan vara för att visa att han delvis har kvar normerna för arbetarklassen. Maskulinitetsnormen 

för denna sociala grupp är vanligtvis att man utför kroppsarbete “under ekonomiskt tryck och 

under ledningen”. Den maskulinitet som framkommer i de flesta fall i porträtten är 

“manchettarbetaren” som exemplet “Hans mamma Christel var barnbarn till legendariske 

förläggaren Albert Bonnier Jr. Och hans pappa Peter var tredje generationen 

smyckestillverkare i familjebolaget Engelbert.”. Denna beskrivning är ett sätt att visa att han 

kommer från samhällets övre skikt och faller in i denna typ av norm.  

 

Om kvinnorna i större utsträckning fick beskriva sina motgångar och vilken lärdom de hade 

med sig så beskrevs männens motgång i samspel med framgången. Som det nämndes under 

resultatet förekom det att en kvinnlig ledare “kvalade upp ärmarna och jobbade hela natten.” 

när företaget hade stött på en stor motgång men detta var följt av beskrivningen att hon först 

grät och ville lägga ner företaget. Att journalisten väljer att skriva på detta sätt, att lyfta fram 

att kvinnan grät och var på väg att ge upp innan hon tog tag i problemet går i led med de 

föreställningar som finns om kvinnor enligt role congruity theory. Detta beteende skulle 

kategoriseras som en communal egenskap. Att framställa kvinnor enligt de normer eller 

föreställningar som finns skapar inte någon motsättning mot denna norm som istället 

reproduceras. Däremot gör rubriker som “Jag är något av en skitstövel” det, i alla fall för 

kvinnor. En rubrik i stil med denna går i led med de egenskaper som kallas agentic. Som vi 

tagit upp under teorikapitlet associeras även dessa egenskaper med den stereotypa bilden av 

en ledare. Därför är det kanske inte så konstigt att männen återkommande får beskrivningar 

som att vara otåliga, kunskapstörstande eller på väg mot nya utmaningar. Däremot uppstår det 
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en problematik när kvinnor anammar denna stil, de fördomar som finns enligt är att kvinnor 

uppfattas i ett negativt ljus när de besitter de egenskaper.  

 

När det gäller egenskaper så får kvinnorna prata om sina egna och männen fick uttala sig 

generellt om ledarskap och får då tolkningsföreträde på vad en ledare är. En sådan uppdelning 

är inte helt oväntad inom media även om det kan tyckas märkligt eftersom båda har 

kompetensen. Med bakgrund i det Kleberg (2006) nämner om representation i media då 

mannen får komma med expert utlåtanden och kvinnor mer allmänna uppfattningar går det att 

se samma mönster i vårt material. Genom att mannen framställs som den allvetande, den 

självklara ledaren indikerar det att han besitter kunskapen om att lyckas. Därför kan han uttala 

sig auktoritärt i ämnet och har tolkningsföreträde medan kvinnorna får tala mer om hur de 

själva lyckades. Fokus hamnar då på att “kvinnor kan” som Edström skriver om, att det blir 

som något annorlunda och speciellt att hon lyckades ta sig till toppen. En sådan framställning 

får kvinnliga ledare att framstå som något avvikande, och återigen blir den manliga ledaren en 

norm. 

 

Genom den framställning som vi har presenterat kan vi återkomma till vår andra fråga; vad 

finns det för problem när journalister porträtterar ledare på detta sätt? 

 

Den mediala framställningen ger oss en bild av hur vi bör vara för att lyckas och att bli 

framgångsrika ledare. Men tyvärr blir den bilden väldigt olika beroende på vilket kön vi har. 

Som vi nämnt i teorin försvarar sig ofta media med att de enbart speglar verkligheten, 

Hirdman menar däremot att media porträtterar faktiva berättelser. Att fokus istället ligger på 

att försöka hitta gemenskap med sin publik och få en intressant berättelse. I vissa av våra 

utvalda artiklar höll inte intervjuobjektet med journalisten om det som sas. Vilket ger en bild 

av att journalisten har en benägenhet att ibland vinkla historien. 

 

En annan problematik är att det blir en tydlig distinktion, att utmåla mannens resa till 

ledarskapet som ett äventyr och ganska problemfritt medan kvinnor upplever (förväntas 

uppleva) motgångar. Trots att båda könen antagligen har haft snarlika resor till sin nuvarande 

position. Att porträttera ledare på detta binära sätt förstärker de könsroller som råder i 

samhället. Kvinnor får fortfarande frågor om hur de kan kombinera sitt arbete med familjen, 

medan männen är aktiva och drivna. 
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Könsrollerna och den kulturella normen vi har i samhället gör att kvinnor genom denna typ av 

porträttering inte ses som en självklar ledare. Eagly och Karau beskriver hur fördomar leder 

till att kvinnor uppfattas negativ om de agerar utifrån stereotypa ledarskapsegenskaper 

eftersom det inte förväntas göra det. Powell tar upp undersökningar där fler föredrog en 

manlig ledare. Kan den mediala bilden som reproducerar normer till en viss del påverka dessa 

aspekter? Det är inte enbart problematiskt för kvinnor att framställas utifrån stereotyper, alla 

män lever inte upp till den typ av manlighet som framställs i media. Maskulinitet är något som 

skapas och det finns olika normer för olika sociala grupper. Vilket framgår genom vårt 

material, och vad händer när unga killar eventuellt inte möter denna relativt problemfria resa 

till toppen av karriären? 
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7. Slutdiskussion 

7.1 Diskussion 

Uppsatsen har haft i syfte att undersöka medias framställning av kvinnliga och manliga 

ledare. Våra frågeställningar var “Hur porträtteras manliga respektive kvinnliga chefer i 

branschtidningar och hur förhåller de sig till normer om kvinnligt och manligt ledarskap?” 

och “Vilken problematik kan det finnas kring hur media väljer att framställa chefer?”. För att 

svara på dessa frågor har vi gjort en kvantitativ innehållsanalys och en narratologisk analys på 

60 personporträtt av ledare från branschtidningar, hälften kvinnor och hälften män. Vi 

undersökte personporträttens olika element, bland annat bild, paratext, huvudtext och till slut 

ledarens berättelse till ledarskapet. 

 

Det vi kom fram till är att statistiken inte visar radikala skillnader mellan könen (i några 

enstaka fall var det en stor skillnad), men där skillnader uppkom så bekräftades mycket av 

normerna kring kvinnliga och manliga normer. Kvinnor ler oftare, är oftare fotograferade i 

fågelperspektiv och deras personporträtt handlar mycket om deras motgångar genom karriären 

på ett eller annat sätt. Männen har ofta mer neutrala och allvarliga uttryck, är oftare 

fotograferade i grodperspektiv och deras porträtt handlar om deras framgångar. Familjelivet 

kommer ofta upp i kvinnornas texter och även hos männen men då i form av en beskrivning 

av deras föräldrar och bakgrund. 

 

I teorierna beskrivs även liknande särdrag hos normerna kring könen. Kleberg beskriver bland 

annat genusperspektivet på medier med inriktning på journalisternas arbete, mediernas ansvar 

och vilka ämnesområden könen oftast associeras med. Som ett tillägg hade vi Zaslows 

undersökning där hon undersöker unga tjejers förhållande till ledarskap. Sedan Edström vars 

teorier går i led med Klebergs forskning men med en inriktning på kvinnligt ledarskap. För att 

se hur kvinnor och män har framställts tidigare och få in aspekt om männen så har vi använts 

oss av Hirdmans avhandling och Connells maskulinitetsteorier. Dessa tar bland annat upp hur 

män framställs som hjältar och normer kring maskulinitet. Vidare så har vi Eagly & Karau, 

Northouse och Powell som tar teorier och undersökningar kring kvinnor och män i 

ledarskapspositioner. 
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Första tanken med undersökningen var att analysera olika egenskaper hos ledarna, men det 

visade sig för svårt att genomföra och få fram någon bra data från de korta artiklarna. Oftast 

talades det sällan om hur ledaren agerade och på vilket sätt hen utförde sitt jobb, utan det 

handlade helt enkelt om deras yrkeshistoria och bakgrund. Vi hade börjat med att plocka ut 

olika ledaregenskaper och insåg att det inte var genomförbart. Det fanns helt enkelt för lite 

data tillgängligt i artiklarna och det var för svårt att se deras faktiska ledarskap. Vi var 

tvungna att pröva oss fram för att kunna avgöra vilka variabler var användbara och vilka vi 

var tvungna att förkasta. 

 

Resultaten av uppsatsen kretsar kring medias framställning av ledarna, det vill säga en 

produkt som media har skapat. Därför är det i medias makt att styra och vinkla 

personporträtten. När personporträtten visar en negativ bild av kvinnligt ledarskap har detta 

självklart en påverkan på samhället. Media exponerar läsarna för denna bild och visar upp hur 

kvinnligt (och manligt) ledarskap bör se ut, vilket dikterar normen. Den negativa bilden av 

kvinnors ledarskap avskräcker unga tjejer att aspirera mot höga poster, vilket styrks av 

undersökningen som Zaslow (2012) genomförde. 

 

I värsta fall går det att tolka dessa resultat som att media mer eller mindre omedvetet 

motarbetar jämställdhet. Media ska funka som en kritisk tredje makt i samhället men även de i 

sin okunskap kring existerande könsmaktsordning reproducerar de normer som är skadliga ur 

ett jämställdhetsperspektiv. I en mildare analys av fallet beror det på om medias bild har 

någon effekt eller inte på läsarna, men den påverkan är svår att mäta. Därför är det enda som 

är lämpligt mätbart medias prestationer, vilket i vår undersökning har gjort sig förtjänt av 

kritik. 

 

I Edströms (2002) undersökning framkom det att kvinnor inte fick så många frågor om 

familjelivet. I vår så var det nästan varannan kvinna som fick frågor om familjelivet samt var 

tredje som fick frågor om hur jobbet påverkade detta familjeliv. Det skulle kunna betyda att 

utvecklingen har gått åt fel håll. Vidare så kan man ifrågasätta att männen aldrig får prata om 

motgångar eller sin familj, i alla fall inte i samma utsträckning. Nästan lite som att det är tabu 

för både journalisten och intervjuobjektet att nämna det på grund av den rådande 

maskulinitetsnormen. Det finns hårda förväntningar på män, vilket eventuellt upplevs som 

svåra att uppnå för unga män. 
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De normer som råder kring kvinnligt och manligt förutsätter ändå att personerna måste falla 

inom någon kategori, vilket utesluter många människor. Exempelvis transsexuella, queer och 

gender fluid personer som kanske inte identifierar sig med någon av normerna. En 

undersökning med detta i fokus hade behövligt och intressant, men hade varit svårt att 

undersöka utifrån vårt syfte. Andra intressanta aspekter att undersöka hade varit etnicitet om 

vi hade haft mer tid, men vi bedömde att det skulle ha blivit för brett och spretigt. 

 

Normer är sociala konstruktioner och media har makt at förändra normer kring dessa, men de 

ursäktar sig själva genom att säga att de endast ”avspeglar samhället”. Det som krävs av 

media är en större medvetenhet kring genus för att motverka dessa skeva bilder av män och 

kvinnor. Skadorna av fortsatt behandling av kvinnor som avvikelsen från normen löper risk av 

att sakta ned jämställdhetsarbetet i samhället. 

7.2 Slutsatser 

Det hela uppsatsen mynnar ut i är att media konsekvent (medvetet eller omedvetet) gör 

skillnad på kvinnor och mäns framställning och bidrar till svårigheten för kvinnor att nå 

toppen av arbetsmarknaden. Detta gör de genom att förutsätta kvinnors ansvar för familjelivet 

samt deras förutspådda motgångar som reproducerar normen kring kvinnor och ledarskap. 

Detsamma gäller männen som förutsätts vara personer med mycket makt och “hjältar” i sina 

egna berättelser, vilket kanske skapar omöjliga förväntningar för unga män. Det visar på två 

olika bilder av hur kvinnligt och manligt ledarskap ska se ut och därmed försvåra processen 

för kvinnor att ta sig toppen, för de blir konstant tillsagda att det är svårt för kvinnor att bli 

ledare, för mycket motgångar och motstånd. Samtidigt får män veta att varje motgång 

kommer med en framgång och att det är åtråvärt att vara ledare för män. 

 

Detta innebär att media upprätthåller strukturer kring könsmaktsordningen i samhället, vilket 

riskerar att sakta ner jämställdhetsarbetet. Media behöver alltså vara mer medvetna om 

könsstrukturer i samhället för att de ska effektivt kunna motarbeta dem. 

7.3 Framtida forskning 

För framtida forskning skulle det vara relevant att analysera vidare aspekter kring kvinnlig 

och manlig framställning i andra relevanta medier. Av intresse skulle kunna vara att 

problematisera journalistens roll och förhållningssätt gentemot de sju 
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diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, etnicitet, ålder, sexuell 

läggning, könsidentitet- eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och till sist 

funktionsnedsättning. Hur jobbar journalister för att inte behandla personer annorlunda på 

grund av skäl som dessa? Hur förhåller det sig mellan journalisten och redaktören? Även 

medias roll som normskapare och påverkan på samhället är intressant att undersöka. 

Avsaknaden av personer av andra könsuttryck än de binära manligt och kvinnligt är också 

intressant att problematisera. 

 

Mer konkret så skulle man kunna intervjua journalister, redaktörer och undersöka 

arbetsplatsen. Vad är deras inställning och kutym kring diskrimineringsgrunderna? Eller så 

skulle man på ett eller annat sätt undersöka hur media påverkar folk. Exempelvis genom att 

göra gruppintervjuer där folk får utsättas för något medieinnehåll för att sedan undersöka 

deras attityder. 
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Bilaga 

Arbetsfördelning 

I denna uppsats har vi gjort lika delar analys, det vill säga att vi har studerat ungefär lika 

många artiklar som vi sedan har analyserat. Skrivarbetet har fördelats där vi har skrivit varsina 

sektion, sedan har vi både redigerat varandras texter och till sist tillsammans. Texterna är 

baserade på en gemensam diskussion. 
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Medias skeva bild av chefer 

Kvinnligt och manligt ledarskap ska vara jämbördiga, men ser det ut så i media? Ni 

kanske känner till Genusfotografen som kritiserar olika mediala bilder, mest känd för 

rabalder med den danska tidningen “Fisk & fri”. Genusfotografen har även kritiserat 

hur media framställer kvinnor och män. Det har varit inspirationen för en nyligen 

publicerad uppsats från Uppsala universitet där framställningen av kvinnligt och 

manligt ledarskap undersöks. 

 

Branschtidningar har stått i fokus och materialet har bestått av 60 personporträtt tagna från 

olika tidningar som berör affärsverksamhet. Förutom framställningen har medias roll och 

makt har problematiserats, där diskussioner har förts kring påverkan på samhället. För att ta 

reda på det här har studenterna genomfört två olika analyser; en kvantitativ innehållsanalys 

där vissa relevanta variabler räknades på, samt en narratologisk analys där ledarnas berättelser 

undersöktes. 

 

Trots att vissa aspekter av framställningen var jämlika så finns det kritiska skillnader som stod 

ut. Kvinnor log och fotograferades i ett fågelperspektiv i miljöer som inte visade deras 

maktposition. Männen var neutrala, fotograferades i grodperspektiv i deras arbetsmiljöer, 

vilket ställer männen ovanför betraktaren. Journalisterna frågade kvinnorna om hur de fick 

ihop deras livspussel med jobb och familj medan männen fick uttala sig om sport de är 

intresserad av. 

 

För varje framgång mannen fick tala om fanns det en kvinna med en motgång. Männen var 

hjältar, kvinnor var undantaget. Journalisterna spenderade många spaltmeter att berätta 

mannens historia och bakgrund fram till deras nuvarande framgång, en hel berättelse från 

början till slut. Kvinnorna fick nämna deras bakgrund ibland men det var inte i samma 

utsmyckade berättelseform. De blev berättade om i korta ordalag för att sedan få frågor om 

sina motgångar. 

 

Media återskapar förutfattade meningar kring kvinnligt och manligt ledarskap, trots att de har 

makt att kritisera den rådande normen. Den behövs alltså en större medvetenhet kring 

könsmaktsordningen för att bryta dessa mönster. Innan dess är det svårt att uppnå 

jämställdhet. 
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