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Abstract 
 
Mass media has an indirect, but also powerful, influence on peoples apprehensions, values and 
opinions. Researchers have agreed that media makes a difference between men and women in 
how, where and when they are presented. With this essay we want to enlighten evidence of that 
this indifference is being made between male and female company executives in the Swedish 
business journalism in order to make propositions of how to reduce this gap. The purpose of the 
essay is to create an understanding from a new perspective for the reader, where structures that 
were invisible, will come forward in the light of this new understanding. To create this 
understanding we have chosen an abductive approach, in which no general truth will be revealed. 
The essential in the essay is that a hypothesis, that might correspond or not, is assumed about a 
phenomenon that has been observed. How we argue for this hypothesis is of big importance. In 
order to apply the abductive approach we have chosen a narrative perspective for the essay, in 
which we will read the narratives on three different levels.  
 
The result of the essay is that the way journalists separate men and women is discrete, but at the 
same time powerful. The tool of the journalists is their language and by taking that apart we were 
able to reveal voices that had previously been hidden between the lines. From the text analysis we 
can draw our conclusion, or hypothesis, that the focus on female leaders, the debate of equality 
and sex quotations, statistics and listings are a solution to a problem that was not visible to us 
before. We thought that the problem was the lack of women in executive positions in Sweden, 
but instead we found a structure maintained in mass media as a solution to not deal with the 
actual problem. The more we talk, discuss and debate the less progress is made to get more 
women into the higher positions of companies.  
 
The essay is written in Swedish.  
 
 
 
Keywords: Media, sex, gender, female leaders, narrative writing, postmodernism, 
postmodernity, sex quotas.  
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Sammanfattning 
 
Media har ett indirekt, men samtidigt stort, inflytande på människors uppfattningar, värderingar 
och åsikter. Många forskare är överens att media gör en åtskillnad mellan män och kvinnor i hur, 
var och när de framställs. Vi vill med denna uppsats lyfta fram bevis på att denna åtskillnad görs 
mellan manliga och kvinnliga företagsledare i den svenska näringslivsjournalistiken för att sedan 
komma med förslag på ändringar som reducerar gapet. Syftet är att skapa förståelse för läsaren ur 
ett nytt perspektiv, där tidigare osynliga strukturer ska träda fram i ljuset av denna förståelse. För 
att kunna skapa förståelsen har vi valt en abduktiv ansats, i vilken ingen enda generell sanning 
ska avslöjas. Det viktiga är istället att en hypotes, som kan stämma eller vara fel, antas om ett 
fenomen som har observerats. Vikt läggs vid hur vi argumenterar för vår hypotes. För att kunna 
tillämpa en abduktiv förklaringsmodell har vi anlagt ett narrativt perspektiv i uppsatsen. Det 
består i att vi läser texterna i de valda näringslivstidningarna i tre steg.  
 
Vi kom fram till att journalisternas sätt att skilja mellan män och kvinnor är diskret, men 
samtidigt inflytelserikt. Språket är journalisternas verktyg och genom att vi plockar isär det kan vi 
avslöja röster som tidigare dolt sig mellan raderna. Utifrån textanalysen drar vi sedan en slutsats, 
eller en hypotes, om att fokus på kvinnliga ledare, debatten om jämställdhet och kvotering, 
statistik och listor är en lösning på ett problem som tidigare inte varit synligt för oss. Vi trodde att 
problemet var att det fanns för få kvinnliga ledare i Sverige, men vi fann att strukturen som 
upprätthålls i media är en lösning för att slippa ta tag i det riktiga problemet. Ju mer vi pratar, 
diskuterar och debatterar desto mindre framsteg görs för att få in fler kvinnor på ledande 
chefspositioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Media, kön, genus, kvinnliga ledare, narrativt, postmodernism, kvotering.  
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1. Introduktionskapitel 
 
I detta kapitel avser vi att ge läsaren en övergripande förståelse för problemet så som vi uppfattar 
det. Med hjälp av ett antal formulerade forskningsfrågor och avgränsningar definierar vi den 
breda problemformuleringen. Syftet ska öka förståelsen för våra motiv och vad vi vill uppnå med 
undersökningen.   
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Idén till uppsatsämnet kom av att det under hösten 2007 pågick en debatt kring kvinnliga, 
politiska ledares framställning i media. Till en början var det inget som fångade vår direkta 
uppmärksamhet, fram till dess att vi själva fick upp ögonen för de kvinnliga ledarna i 
näringslivet. Eftersom vi sedan en tid tillbaka hade för avsikt att fokusera på ledarskap ur ett 
genusperspektiv i uppsatsen blev detta problem därmed ett givet uppsatsämne för oss. Under vår 
utbildning har vi läst organisationslära ur flera olika synvinklar, men genusperspektivet är något 
som ännu inte har anlagts.  
 
Vi upplever att problemet är kvinnliga ledares framställning i media. Den leder i sin tur eventuellt 
till att kvinnliga ledare lever upp till dessa framställningar utan att direkt vara medvetna om det. 
Vi har därmed fått en ond, osynlig cirkel. De senaste årens mediefokus kring kvotering och 
jämställdhet har på ett indirekt sätt påverkat människors uppfattning huruvida det finns en 
skillnad mellan ett kvinnligt respektive manligt ledarskap. Tidigare forskning inom detta område 
har till viss del fokuserat på att en skillnad föreligger, men vad är det som har skapat denna 
åtskillnad? Vi tror att det till stor del är medias sätt att upprätthålla en illusion, vilken sedan 
serveras till allmänheten.  
 
Som studenter på managementinriktningen ser vi oss själva som tänkbara framtida ledare och vill 
därför ta reda på förutsättningarna för hur vi skulle framställas för allmänheten i olika medier. 
Media styr till stor del människors uppfattningar i olika frågor och därför bidrar dess vinklingar 
även till den allmänna åsikten. 
 
I media kan ett mönster urskiljas där kvinnors tankar och handlingar reduceras, till skillnad från 
mäns vilka istället förstoras. I och med denna systematiska uppdelning blir bilden av kvinnor 
något som förknippas med kön och sexualitet. Traditionellt sett har kvinnor stått för det 
emotionella och yttre attribut, medan männen har representerat tankeförmåga. Än idag efterlevs 
denna tradition i medierna (Jacobson & Broman Norrby et al. 2004, s. 7-9). En sak som 
medieforskarna dock är överens om är att media endast har ett indirekt inflytande, vilket blir till 
en bit av det stora pussel som skapar våra uppfattningar, normer och värderingar (Jacobson & 
Broman Norrby et al. 2004, s. 16).  
 
I vår sökning efter lämplig litteratur stötte vi på ett intressant upplägg, som vrider på verkligheten 
på ett sätt som gjorde oss obehagligt uppmärksamma på hur man åtskiljer män och kvinnor. Vi 
har valt att ta med detta för att förankra problemet i teorin, även om det här handlar om 
filmregissörer istället för ledare kan det uppmärksamma att problemet existerar.  
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Ur Allt är möjligt (Jacobson & Broman Norrby et al. 2004, s. 18): 
Fyra frågor som aldrig har ställts till en manlig filmregissör: 

1. ”Har du upplevt en konflikt i att vara både filmare och far?” 
2. ”Har du som manlig filmare svårt att hitta finansiärer till din film?” 
3. ”Känner du som manlig filmare att du har ett ansvar att ta upp och diskutera specifikt 

manliga frågeställningar i din film?” 
4. ”Är du inte rädd att dina filmer ska klassas som typiska ’mansfilmer’ och på så sätt ha 

svårt att nå fram till den kvinnliga publiken?” 
 
Utifrån detta funderade vi kring frågor som vi inte tror att journalister ställer till manliga ledare i 
samma utsträckning som kvinnliga: 

1. ”Upplever du det som svårt att finna balans mellan karriären och familjen?”  
2. ”Vad tror du att dina anställda uppskattar i ditt ledarskap?”  
3. ”Vilken typ av ledare är du?” 
4. ”Hur ser du, som enda kvinna i styrelsen, på kvotering?” 

 
Dessa frågor återkommer vi till i slutsatserna, då vi gjort en närmare analys av ett antal intervjuer 
med kvinnliga ledare.  
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Hur kan texter i affärsrelaterade tidskrifter formuleras för att avlägsna åtskillnaden i 
framställningen av kvinnliga och manliga ledare i svenskt näringsliv?  
 
 

1.2.1 Forskningsfrågor 

 
Forskningsfrågorna är de mer konkreta frågeställningar som vi har för avsikt att jobba utifrån för 
att kunna besvara den övergripande problemformuleringen. Dessa frågor ska göra problemet mer 
hanterbart genom att det bryts upp beståndsdelar, vilka vi anser vara av vikt och intresse att titta 
närmare på.  

� Hur framställs svenska kvinnliga ledare i affärsinriktade tidskrifter?  
� Vilka aspekter förstorar eller förminskar journalisterna i intervjuer med män respektive 

kvinnor?  
� Finns det något mönster i vilka frågor som ställs eller hur bilderna ser ut?  
� Vad i texterna är det som gör journalisterna till utövare av könsstereotypa 

framställningar?  
� Hur påverkas läsarna av denna framställning?  
� Hur påverkas kvinnliga ledare av framställningen?  
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för problemet, hur kvinnliga ledare framställs i 
media, utan att vi hävdar kunskapsmonopol i frågan. Vi vill dels lyfta fram att det finns en viss 
framställning av kvinnliga ledare i media och dels att språket är något yttre som används för att 
skapa vad vi kallar verklighet. Vi hoppas att denna uppsats ska ge läsaren en ny insikt om 
språkets förmåga att framkalla osynliga strukturer som upprätthålls just genom att vi talar om 
dem. Dessutom vill vi komma med nya idéer om fenomenet som har en direkt pragmatisk 
koppling. Vi vill inte avslöja någon allomfattande sanning om fenomenet, utan vår avsikt är att 
skapa en förståelse som läsaren inte hade tidigare.  
 
Vi ska skapa denna nya förståelse genom att anlägga ett narrativt perspektiv på utvald svensk 
näringslivsjournalistik. Först ges en naiv framställning av texterna, genom att vi ställer oss under 
dem. Sedan följer en mer kritisk läsning då vi ställer oss över texterna genom att lägga ett 
genusperspektiv över dem. Slutligen står vi istället för textens författare för att ge läsaren ny 
förståelse för ett problem och få denne att tänka ur ett nytt perspektiv.  
 
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har för avsikt att begränsa oss till näringslivet, då vi endast ska använda oss av affärsrelaterade 
tidskrifter. Det gör vi på grund av att vi anser dessa ha personer inom näringslivet eller sådana 
med ett intresse för det som målgrupp. Dessa tidskrifters målgrupp är således också en viktig del i 
vår målgrupp. I och med detta väljer vi bort en stor mängd övrig information på området i form 
av dagstidningar, TV- och radioreportage, Internetkällor samt fiktioner. Det empiriska materialet 
i vår uppsats består av texter eftersom dessa anses vara centrala i vår teoretiska utgångspunkt, 
som är postmodernismen. I första hand kommer vi att lägga fokus på kvinnliga ledare på högre 
nivåer, vilket exkluderar en stor del av näringslivets kvinnliga aktörer. Även detta som en följd av 
att det främst är sådana som intervjuas och syns i de utvalda medierna. I och med valda 
tidskrifters fokus har även den offentliga sektorn förbisetts i uppsatsen, trots att vi är medvetna 
om att många av de högre positionerna där innehas av kvinnor.  
 
I och med att vår problemformulering lyder ”hur kan texter i affärsrelaterade tidskrifter 
formuleras för att avlägsna åtskillnaden i framställningen av kvinnliga och manliga ledare i 
svenskt näringsliv?” utgår vi från en förutfattad mening om hur kvinnliga ledare framställs i 
media. Denna uppfattning styrker vi genom tidigare forskning på området som har kommit fram 
till att det finns en skillnad i hur män och kvinnor inom näringslivet framställs i svensk media. 
Därmed lämnar vi frågan angående skillnaden i medias framställning därhän, eftersom vi anser 
att denna redan är besvarad. Vi exkluderar även frågor om huruvida det finns en skillnad i 
manligt och kvinnligt ledarskap, vi har dock en kort diskussion om ämnet.  
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1.5 Disposition 
 
1. Introduktionskapitel  
Här introducerar vi läsarna till problemet genom en grundlig bakgrundsdiskussion. Efter detta 
följer problemformuleringen och ett antal forskningfrågor, som vi  har som mål att besvara. I 
syftet beskriver vi vad vi vill uppnå med uppsatsen och även hur detta ska ske. Slutligen går vi 
igenom vilka aspekter som inte kommer att behandlas  och varför för att avgränsa 
undersökningen.  
 
1.1 Problembakgrund 
1.2 Problemformulering 

1.2.1 Forskningsfrågor 
1.3 Syfte 
1.4 Avgränsning 
 
2. Metod 
I metodkapitlet presenterar vi vår vetenskapssyn genom att argumentera för vårt val av metod. 
Det innefattar även en genomgång för hur vi ska samla in det empiriska materialet  och hur det 
ska tolkas. Slutligen går vi igenom metodens begränsingar.  
 
2.1 Val av metod – en abduktiv ansats 
2.2 Empiriskt material 
2.3 Tolkning av empiriskt material 

2.3.1 Det narrativa perspektivet 
2.4 En poetisk ansats 
2.5 En tredelad läsning – Hernadis hermeneutiska triad 

2.5.1 Att stå under texten/beskrivning 
2.5.2 Att stå över texten/förklaring 
2.5.3 Att stå istället för textens författare/utforskning 

2.6 Metodens begräsningar 
 
3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel tar vi upp tidigare forskning på området, dels i syfte att stärka det faktum att vi 
utgår från en förutfattad mening om att kvinnor och män framställs olika i media. Dels kartlägger 
vi forskningen för att utöka våra kunskaper om problemet. Denna referensram ska sedan 
användas som stöd då vi genomför analysen. Vi tar även upp några relevanta begrepp för att ge 
dessa en tydlig innebörd och visa hur vi ställer oss till dem utifrån ett postmodernistiskt 
perspektiv.  
 
3.1 Tidigare forskning 
3.2 Val av teorier 

3.2.1 Postmodernism och social konstruktivism 
3.2.2 Media 
3.2.3 Kön och genus 
3.2.4 Ledarskap, chefskap och manligt respektive kvinnligt ledarskap 
3.2.5 Verklighet, kunskap och sanning 
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4. Resultat av den empiriska undersökningen – stå under texten 
Här finns resultatet av den empiriska undersökningen, uppdelat i en kvantitativ och en kvalitativ 
del. De två intervjuer vi har valt att analysera framställs ur ett naivt perspektiv och återges alltså 
för läsaren så sakligt som möjligt.  
 
4.1 Resultat av den kvantitativa undersökningen 
4.2 Resultat av den kvalitativa undersökningen 

4.2.1 Stå under texten – intervju 1 
4.2.2 Stå under texten – intervju 2 

 
5. Analys och tolkning av det empiriska materialet – stå över texten 
I analysen tolkar vi texterna genom att anlägga ett genusperspektiv då vi står över dem. Här 
tillämpar vi den teoretiska referensramen systematiskt för att bringa ljus över problemet. 
Dessutom gör vi en återkoppling till de poetiska dramer som togs upp i metodkapitelet, som 
ytterligare försök att stå över texterna och skapa ny förståelse för dem.  
 
5.1 Stå över texten - intervju 1 
5.2 Stå över texten – intervju 2  
5.3 En poetisk ansats – intervju 1 
5.4 En poetisk ansats – intervju 2 
 
6. Slutsatser – stå istället för texten 
I den avslutande delen tar vi på oss rollen att stå istället för textens författare och gör ett 
existensiellt utforskande om de texter vi läst. Här kommer även våra hypoteser att framställas och 
argumenteras för.  
 
7. Avslutande diskussion 
Vi sammanfattar den lärdom vi dragit av uppsatsarbetet och återkopplar den till 
forskningsproblemet. Förslag på fortsatt forskning ges även i detta kapitel.  
 
8. Referenser 
8.1 Litteratur 
8.2 Elektroniska källor 
8.3 Muntliga källor 
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2. Metod 
 
I detta kapitel vill vi förklara och motivera hur vi avser att tolka det empiriska materialet för att 
kunna besvara de frågor som tagits upp i inledningskapitlet. Slutsatserna ska dras genom att vi 
anlägger någon form av kombination mellan en litterär och empirisk undersökning. Med det 
menas att vi själva skapar vår undersökning dock utifrån redan existerande texter. Vi ger läsaren 
en översikt av vårt empiriska material samt går in på vilka begränsningar de valda metoderna har. 
 
 

2.1 Val av metod – en abduktiv ansats  
 
Abduktion är en form av förklaringsmodell som har inslag av både deduktion och induktion, 
varav den förra är en teoretiskt grundad förklaringsmodell medan den senare är en empiriskt 
grundad. Enligt Alvesson och Sköldberg är det dock mycket viktigt att observera att abduktion 
vare sig formellt eller informellt är någon blandning av dessa. Abduktion tillför istället nya och 
helt egna moment. Till skillnad från deduktion respektive induktion går metoden ut på att skapa 
förståelse (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 54-56). Kortfattat kan abduktion uttryckas som en 
gissning eller chansning där utfallet kan stämma eller bli helt fel. Ett praktiskt exempel är en 
arkeologisk utgrävning, där en arkeolog efter att ha hittat ett historiskt fynd bildar sig en 
uppfattning (skapar en teori) över fyndets ursprung. Här börjar forskaren med att bilda sig en 
”lösning” för att sedan gå bakåt i tiden och hitta orsaken (Johansson [elektronisk] s. 13-14). Den 
abduktiva metoden innefattar tre steg: 
 

1. Ett fenomen observeras, vars förklaring är okänd.  
2. Om en viss hypotes är sann kan fenomenet förklaras med hjälp av denna. 
3. Det föreligger goda skäl att anta denna hypotes.1  

 
Vi har för avsikt att ha en abduktiv ansats, eftersom varken den induktiva eller deduktiva är 
tillräckligt pragmatisk i sin karaktär. Den deduktiva förklaringsmodellen vill bekräfta att en 
allmän regel alltid gäller, kritikerna menar att den inte direkt förklarar någonting, utan istället 
undviker en förklaring genom ett auktoritärt fastslående. Induktion utgår från en mängd enskilda 
fall, där det hävdas att ett samband som har observerats i dessa är generellt giltigt. Svagheten är 
att den underliggande strukturen förbises till fördel för ett mekaniskt, yttre samband (Alvesson & 
Sköldberg 2008, s. 54-55). På grundval av dessa svagheter har vi således valt en abduktiv 
förklaringsmodell. Dessutom utmärks managementområdet av att fokus ligger på människor och 
en annan av de främsta anledningarna till att abduktion passar vår forskning bäst är språkets 
begränsningar. Språket vi använder oss av tvingar människor att formulera sig på ett visst sätt. 
Den värld vi talar om är egentligen inte något som ligger under språket, utan språket är i sig 
verkligheten, som vi hela tiden konstruerar. Språket har en förmåga att spela människor ett spratt 
genom att det ”sätter ord i munnen”, det tvingar oss att formulera oss på ett bestämt sätt. I och 
med denna egenskap kan vi inom managementområdet inte komma fram till några sanningar 
genom att lyssna på människors berättelser och erfarenheter. Abduktionen blir då ett sätt att 

                                                 
1 Makhloufi, Bassim föreläsning 2008-01-28. 
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försöka rädda situationen, som annars bara blir klichéer.2 Ytterligare en anledning till att vi har 
valt just abduktion är att vi anser oss redan ha lösningen. Lösningen är att media förmedlar en 
viss bild av kvinnor. Vi vill komma med förslag på förändringar och ta reda på hur det eventuellt 
påverkar berörda inom näringslivet.  
 
 

2.2 Empiriskt material 
 
Vårt empiriska material består av texter eller berättelser (narratives) i skriftlig form. Sådana 
utgör en viktig del i det postmodernistiska paradigmet. Vår uppgift går ut på att arbeta med dessa 
berättelser för att komma med poängfulla insikter av pragmatisk relevans. Utöver arbetet med 
själva texterna ansåg vi det nödvändigt att göra en viss kvantitativ undersökning av materialet. 
Här har vi bland annat tittat på hur många intervjuer av den utvalda typen som har förekommit 
under tidsperioden, hur många av dessa som handlar om män respektive kvinnor samt hur ofta de 
kvinnliga ledarna återfinns på framsidan av tidningen.  
 
Vi har arbetat med Veckans Affärer från 2006 och 2007 samt Affärsvärlden från samma period. 
Båda dessa är tidskrifter som utkommer en gång i veckan och innehåller diverse information om 
näringslivet. Vi har i Veckans Affärer tittat på vad som kallas Veckans Profil, där någon 
framstående person från näringslivet intervjuas. I Affärsvärlden har vi tittat på ett motsvarande 
reportage vid namn Intervjun. Av dessa intervjuer har vi valt ut två stycken för en närmare 
analys. Båda är med Signhild Arnegård Hansen, som är aktiv inom Svenskt Näringsliv. 
Intervjuerna skiljer sig åt på flera sätt, trots att de är med samma person. Den ena är från 2006, då 
Signhild var vice ordförande i Svenskt Näringsliv, den är från Veckans Affärer och journalisten 
är en man. Den andra är skriven 2007, drygt ett och ett halvt år efter den första, då Signhild 
avancerat till ordförande för organisationen. Intervjun är hämtad från Affärsvärlden och 
journalisten här är en kvinna. En mer utförlig diskussion om urvalet återfinns i kapitel 4.1 – 
Resultat av den kvantitativa undersökningen.  
 
 

2.3 Tolkning av empiriskt material 
 
”De olika språkliga vändningarna erbjuder alla kraftfulla argument mot den naiva 
föreställningen att språket speglar en yttre, social realitet eller ger nycklar till en människas inre 
värld” (Alvesson 2003, s. 61).  
 
 

2.3.1 Det narrativa perspektivet 

 
Det narrativa perspektivet kommer ur postmodernismen och anlägger en kritisk inställning till 
traditionella föreställningar om hur sociala fenomen bör studeras. Vi avser att anlägga ett 

                                                 
2 Westerlund, Bo föreläsning 2008-02-18. 
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narrativt perspektiv för att kunna använda oss av den abduktiva ansatsen. Barbara Czarniawska, 
professor vid Handelshögskolan i Göteborg, gör i boken Omaka Par – organisationsteori och 
skönlitteratur, en jämförelse mellan samhällsvetenskapliga och skönlitterära texter. Den allmänna 
uppfattningen är samhällsvetenskapliga texter beskriver fakta, medan skönlitteraturen, även 
kallade narrativa texter, beskriver fiktion. Czarniawska motsäger detta med att fråga ”hur vet vi 
vad som är sant?”. Hon hänvisar till koherensteorin för sanning, som säger att ett påstående bara 
kan jämföras med ett annat påstående. I så fall skulle skönlitteratur kunna vara lika sann som 
annan litteratur, om den stämmer överens med våra erfarenheter och med andra berättelser om 
samma fenomen. Vidare menar Czarniawska att de båda är två olika kunskapstyper. Den 
narrativa kunskapen bygger på att berätta om människans avsikter så som de sker i tid och rum. I 
det narrativa ställs människan i centrum och det är inte universellt i den bemärkelse att det 
utspelar sig på en specifik tidpunkt och plats. Till skillnad från den vetenskapliga kunskapen 
läggs ingen vikt vid skillnaderna mellan subjektiv och objektiv eller orsak och motiv i den 
narrativa. Den vetenskapliga kunskapen söker efter orsak-verkan-samband i sitt försök att 
förklara världen, medan den narrativa kunskapen förmedlar världen så som människorna ser den. 
Enligt postmodernisten Lyotard har den narrativa kunskapen lagt grunden för den vetenskapliga 
(Czarniawska 2005, s. 10-12). 
 
Enligt Czarniawska är det mest användbart att ha skönlitteraturen som förebild för skrivandet. 
Här uppstår frågan om hur den skönlitterära realismen skiljer sig från den vetenskapliga. 
Czarniawska menar att den förra försöker återge verkligheten på ett sätt som traditionellt sett 
anses vara realistiskt, medan den senare lovar att det som sägs är sant. Vetenskapliga texter 
hänvisar till andra texter som har skrivits, vilket medför att läsaren kan kontrollera att det som 
skrivs är sant (Czarniawska 2005, s. 16-18).   
 
 

2.4 En poetisk ansats 
 
Vi avser att sortera våra berättelser i olika poetiska dramer så som episkt, romaniskt, komiskt och 
tragiskt, eftersom denna typ av klassificering kan bringa ytterligare ljus över situationen. Den 
episka berättelsen syftar till att få berättaren att känna stolthet och skapa beundran från lyssnarna. 
En romantisk berättelse är av ett lättare, mer sentimentalt slag och adresserar publikens intresse 
för kärlek, uppskattning och tillgivenhet. Komedin syftar till att roa publiken till skillnad från 
tragedin som ska framkalla medlidande och sorg samt inbjuder publiken att känna respekt och 
medkänsla.  
 
Avgörande för vilken typ av drama det handlar om är följande fyra kriterier; egenskaperna hos 
huvudpersonen och övriga medverkande, plottens fokus, vilka huvudsakliga poetiska troper som 
används och vilka känslor som det främst spelas på. I en episk berättelse är huvudpersonen en 
hjälte, i romansen är han/hon föremål för kärlek. I både det komiska och tragiska dramat är 
huvudpersonen ett offer, men ett välförtjänt sådant i den förra och ett ickeförtjänande i det senare. 
Plotten följer ett liknande mönster och är i den episka berättelsen fokuserad på prestationer, 
ärofulla segrar och framgång. I det romantiska dramat följer den temat kärlek, i komedin handlar 
det mer om självförvållade straff i form motgångar och i tragedin är det istället oförtjänta 
motgångar och trauman. De olika karaktäristiska plottarna i varje drama bygger i sin tur på olika 
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poetiska troper. I episka dramer är det balanseringen mellan framgång och misslyckanden. I 
komiska dramer är det hur offrets motgångar omvandlas till ett välförtjänt straff för dennes 
misslyckanden som person eller för tidigare överträdelser. Det tragiska dramats poetiska trop är 
istället att skylla på en övernaturlig kraft så som ödet eller en illvillig figur. Känslorna till sist är i 
de olika dramerna; episkt – stolthet, beundran och nostalgi; romantiskt – kärlek, omtanke, 
generositet och tacksamhet; komiskt – munterhet, aggression och hån; tragiskt – sorg, 
medlidande, ilska och medömkan.  
 
Huruvida den som läser ska leta efter en hjälte, en älskare eller ett offer i berättelsen beror på hur 
den slutar och från vems perspektiv den berättas. Olika sätt att förstå texten tar också fram olika 
känslor hos läsaren (Corvellec s. 12-14, 2006). 
 
 

2.5 En tredelad läsning – Hernadis hermeneutiska triad 
 
För att analysera det empiriska materialet kommer vi även att använda Hernadis hermeneutiska 
triad (se figur 1). Genom denna modell beskriver och förklarar vi texter som andra har skrivit, för 
att sedan komma med en slutsats som vi själva skapar och argumenterar för. 
 
Beskrivning/Redovisning Förklaring Utforskning 
Att stå under texten Att stå över texten Att stå istället för texten 
Reproduktiv översättning Inferentiell upptäckt Existentiellt framträdande 
Rekonstruktion Dekonstruktion Konstruktion 
 
Figur 1 – Hernadis hermeneutiska triad  
Källa: Czarniawska 2004, s. 61 
 
 

2.5.1 Att stå under texten/beskrivning 

 
I det första steget står vi under texten, vilket innebär en beskrivning av vårt empiriska material. I 
den tolkande ansatsen anser forskaren sig ha fångat sanningen här. Vi hävdar dock inte 
kunskapsmonopol, vi ser istället berättelsen som en dialog mellan författaren, läsaren och dennes 
verklighetsuppfattning. Beskrivningen kommer ur ambitionen att försöka förstå en text och därför 
blir den viktigaste frågan ”vad säger texten?”, vilket inte alltid är så lätt att besvara (Corvellec 
2006, s. 14).  Det lättaste sättet att beskriva någon annans text är att göra en sammanfattning. 
Problemet blir dock mer komplext när berättelserna kommer från ett praktiskt fält som studeras. 
Först och främst är berättelserna många och sällan kompletta. Vanligtvis tolkar forskaren dessa 
berättelser genom att skriva ”den enda sanna berättelsen” om vad som verkligen hände med en 
tydlig och auktoritär röst, vilket ger en subjektiv beskrivning. Det andra, och kanske 
huvudsakliga, problemet med beskrivningen är att tolka andras berättelser på ”sitt eget språk”. 
Valet verkar ligga mellan att tysta andra och att försöka ropa högre än de gör. Både dominanta 
och marginella läsningar av en och samma text kan förekomma. Ett flertal exempel på berättelser 
som beskriver samma utveckling, men som plottar dem på olika sätt återfinns enligt Czarniawska. 
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Vi tillämpar därför något som kallas polyfoni, vilket betyder mångfald av röster. Enligt 
Czarniawska är polyfoni ”fältets röster”, vilka inte kan tala för sig själva. Det är författaren som 
får dem att kommunicera på hans eller hennes villkor (Czarniawska 2004, s. 61-62).  
 
 

2.5.2 Att stå över texten/förklaring 

 
I nästa steg står vi över texten. I samhällsvetenskaplig forskning brukar detta steg kallas för att 
förklara och görs vanligen genom deduktiva ansatser. Vi framkallar istället mångfalden av röster 
genom att lägga ett perspektiv på det empiriska materialet, som syftar till att visa något som är 
oväntat och av vikt. Den huvudsakliga frågan här är ”hur säger texten det den säger?”, men det 
finns flera olika svar på samma fråga. Vissa forskare försöker att reducera författarens avsikter, 
en lästradition som härstammar ur läsningen av heliga texter. Andra forskare föredrar att fokusera 
på läsarens upplevelser av texten och vilken mening läsaren ger den för att på så sätt kunna återge 
hur texten leder till förståelse. Med andra ord är de förra mer intresserade av att läsa texten 
medan de senare fokuserar på själva processen att läsa texten (Corvellec 2006, s. 14).  
 
 

2.5.3 Att stå istället för textens författare/utforskning 
 
I det sista steget står vi istället för texten för att kunna gå bortom de perspektiv som påverkade 
oss under förklaringen. Medan andra förlitar sig på data tar vi istället ansvar för berättelsen (de 
påståenden) som vi har skapat. Vi lägger vikt vid själva argumentationen för det vi har kommit 
fram till.  
 
Utforskningen är ett existentiellt antagande om texten. Läsaren tar med sig sitt liv och sina 
förförståelser in i texten, som om läsaren stod istället för författaren och därmed blir författaren. 
Huvudfrågan i utforskningen är ”vad gör texten med oss?” och ”vad gör jag med texten?” 
(Corvellec 2006, s. 14). Till dem som skulle tro att detta är ett sätt att läsa som inte har något med 
samhällsvetenskap att göra, säger Czarniawska (2004, s. 71) att en läsare av en 
samhällsvetenskaplig text läser med syftet att bli författare: oavsett vilken beskrivnings- och 
förklaringsskola läsaren tillhör och oavsett om läsningen är av metodologisk eller inspirerad 
karaktär.  
 
 

2.6 Metodens begräsningar 
 
Postmodernismen är inte helt problemfri och det största hindret vi tror att vi kommer att möta är 
den allmänna uppfattningen om hur den sammandrabbar med de traditionella metoderna inom 
samhällsvetenskapen. Kritiker till postmodernismen menar att den vill omvandla all 
samhällsvetenskap till litteraturkritik och dessutom utöva forskning som är högst subjektiv, 
intuitiv och upptagen av forskaren. Det finns enligt Alvesson dock ingen anledning att strängt 
separera de båda synsätten, de bör istället komplettera varandra och gå hand i hand (Alvesson 
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2003, s. 32). Abduktion som förklaringsmodell har, utöver de stora möjligheterna, begräsningar i 
att den är svår att hantera. Till skillnad från induktion och deduktion finns inte lika tydliga 
definitioner och att förstå vad abduktionen egentligen innebär är inte det lättaste, vare sig för 
författarna eller för våra läsare.  
 
Det narrativa perspektivet, som vi har för avsikt att använda för tolkning av det empiriska 
materialet, är komplext och kräver mer arbete än många andra metoder som anses vara mer 
traditionella. För att uppsatsen ska få pragmatisk relevans krävs att vi anstränger oss mer än 
vanligt. Ett narrativt skrivande kan ses som ett förslag om total frihet och självbestämmanderätt, 
att alla får göra precis som de vill och på vilket sätt de vill (Czarniawska 2005, s. 20). Detta gör 
att perspektivet kan möta motargument i det mer traditionella forskarrummet.  
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel avser vi att lägga fram teorier om kvinnligt och manligt ledarskap samt om hur 
kvinnliga ledare framställs i media. Vi kommer också att gå igenom ett antal relevanta begrepp 
och avgränsa dessa utifrån valda teorier om postmodernism och social konstruktivism. De 
begrepp vi tar upp är media, kön och genus, ledarskap, chefskap, kvinnligt respektive manligt 
ledarskap samt verklighet, kunskap och sanning.  
 
 

3.1 Tidigare forskning 
 
Vi har tagit del av en kandidatuppsats från Lunds Universitet där tre studenter undersökt bilden 
av ledare i media. Problemformuleringen i uppsatsen bygger på att massmedia förmedlar 
föreställningar om kön och mentala bilder kring kvinnliga respektive manliga ledare. Författarna 
hänvisar bland annat till den franske sociologen Pierre Bourdieu som menar att framför allt 
televisionen är ett verktyg som skapar verklighet, istället för att återge den. Uppsatsen har som 
syfte att undersöka hur kvinnliga och manliga ledare framställs i media. För att undersöka 
problemet tittar författarna på artiklar från Veckans Affärer samt fiktiva media i form av tv-serier 
och film.  
 
Det kvantitativa resultatet av undersökningen blev att Veckans Affärers ledarporträtt från år 2004 
och 2005 till 93 procent var om män och resterande 7 procent om kvinnor. Av de personer som 
porträtterats innehade en majoritet ledande befattningar så som vd eller koncernchef. 
Journalisterna var i 78 procent, och fotograferna i 88 procent, av fallen män. Författarna fann att 
texten var konkret, saklig och rationell. Publiken ansågs vara individer som har ett intresse för 
näringslivet och den bild som förmedlades var strukturerad på ett sådant sätt att den inte lämnade 
utrymme för tolkningar. Författarna menar att det urval som Veckans Affärer gör påverkar 
läsarnas uppfattning om näringslivet och dess aktörer och på så vis påverkar berättandet även 
mottagarens uppfattning om verkligheten. Tidningen i sig ansågs utgöra en viss kategori i sin 
egenskap av facktidning. Kontexten ansågs ligga i att tidningen försökte lyfta fram näringslivets 
hjältar och författarna menar att detta tydliggjordes genom en romantiserande framtoning. 
Författarna anser att handfasthet, hårda nypor och strategiskt tänkande målades upp som positiva 
egenskaper. Samtidigt nämndes erövringar och kampen om marknadsandelar väldigt sällan i 
porträtten av de kvinnliga ledarna, här framhävdes istället egenskaper som förmågan att 
kommunicera och omtanke om medarbetarna. Dessutom noterades i undersökningen att 
kvinnorna fick andra frågor än männen i vissa fall, exempelvis om hur det är att vara både ledare 
och mamma. Frågan om jämställdhet ställdes till en av de 77 intervjuade männen, men till tre av 
sex kvinnor.  
 
Veckans Affärer hade vid två tillfällen under den studerade tidsperioden listat Sveriges 125 
mäktigaste kvinnor vilket författarna ser som ett bevis på att sådana existerar, samtidigt valdes 
endast sex av dessa ur för intervjuer i tidningen under samma period (Hultberg, Högberg & 
Taranger, 2006). 
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Bygger på: 
- Närhet 
- Ad-hoc-planering 
- Samarbetsinriktning 
- Osjälviskhet 

 

Annan tidigare forskning på området kvinnligt ledarskap har bland annat undersökt om det finns 
skillnader i hur män och kvinnor utövar ledarskap. Ett exempel på sådan forskning är en 
kandidatuppsats från Uppsala Universitet där två studenter har undersökt kvinnliga och manliga 
ledarskapsstilar inom Försvarsmakten. Problemformuleringen tar upp frågeställningar kring 
kvinnliga ledare inom Försvarsmakten. Frågorna handlar om hur kvinnor som befinner sig i en 
mansdominerad miljö påverkas, om de tar på sig en manlig ledarstil till följd av omgivningen och 
om det alls existerar manliga och kvinnliga ledarskapsstilar. Detta leder vidare till frågan om 
kvinnliga ledaregenskaper endast förekommer hos kvinnor och om manliga sådana endast 
återfinns hos män. Utifrån detta utformade författarna en enkät som skulle undersöka om det 
finns skillnader i ledarskapsstilarna mellan kvinnor och män i Försvarsmakten. Författarna har 
sammanfattat tidigare forskning på området genom att skapa en undersökningsmodell för manlig 
respektive kvinnlig ledarskapsstil. Den bygger på variabelpar, där den ena variabeln anses vara 
representativ för kvinnliga egenskaper och den andra för manliga.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 – Undersökningsmodellen för utformning av enkät för Försvarsmakten 
Källa figur 2: Weiborg & Åberg 2006, s. 26. Kräver Adobe Acrobat Reader. Tillgänglig: 
<http://publications.uu.se/abstract.xsql?dbid=7996> 
 
Resultatet av uppsatsen blev att svaren på enkäten till viss del stödde modellen ovan, samtidigt 
som resultat som tydde på motsatsen kunde anses framkomma. Således bevisades inte skillnader 
mellan könen med avseende på ledarskapsstilar inom Försvarsmakten, men författarna ansåg att 
undersökningen kunde ge en större förståelse för ämnet (Weiborg & Åberg, 2007).  
 
Tidningen Chef och Ruter Dams enkät om kvinnligt ledarskap (Gianuzzi ur Dagens Industri 
1998-05-26) tyder på att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors chefskap. Resultatet som 
kom fram var att kvinnliga chefer är mer inkännande, intuitiva, självkritiska och 

Modell för 
kvinnlig och manlig 

ledarskapsstil 

Kvinnligt ledarskap 
Relationellt ledarskap 

Manligt ledarskap 
Positionellt/Autonomt ledarskap 

Bygger på: 
- Distans 
- Strategisk planering 
- Karriär-

/konkurrensinriktning 
- Själviskhet 
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kompromissvilliga. Utmärkande drag för den manliga chefen är istället större självförtroende, 
prestigetänkande, mer tävlingsinriktning och större benägenhet att byta jobb och jobba över. 
Vidare kom de fram till att män är mer duktiga på att ställa lönekrav och att agera mer 
hierarkiskt, kvinnor å andra sidan ifrågasätter mer och anser att föräldraskap är en merit.   
 
Journalisten Maria Edström gjorde under två månader 2002 en omfattande undersökning av hur 
kvinnliga ledare framställs i svenska näringslivstidningar. I sin bok har hon sammanfattat en del 
tidigare forskning på området samt dragit vissa slutsatser om hur och när kvinnliga ledare syns i 
media. Helene Jonson Ahl pekar i sin studie om kvinnligt entreprenörskap (Jonson Ahl 1999, ur 
Edström 2002, s. 15) att det ofta inom forskning om kvinnors företagande skapas ett sorts 
annorlundaskap. Normen är det manliga och skillnader förklaras gärna med könsskillnader, trots 
att sådana är svåra att belägga. Vidare pekar Jonson Ahl på att bilden av Den Goda Kvinnan ofta 
förekommer, en bild som skulle vara snarlik Den Goda Modern.  
 

 
Andel kvinnor i olika medier 

 
Tidningar – papper och webb Procent 
Dagens Industri  27 
Ekonomi 24   20 
Svenska Dagbladet  17 
Finanstidningen  8 
Dagens Nyheter  5 
Göteborgs-Posten  4 
Veckans Affärer  4 
Aftonbladet   4 
Övriga tidningar  11 

  
Summa (N=186)  100 

 
Tabell 1 
Oktober-november 2001 
Källa: Edström 2002, s. 22 
 
 
Enligt Edström (2002, s. 23) förekommer kvinnor framför allt i nyhetsartiklar. En majoritet av 
artiklarna är neutralt hållna och saknar både positiva och negativa omdömen om personen och 
företaget i fråga. Det vanligaste ämnet i artiklarna är det egna företaget, men just det faktum att 
ledaren är en kvinna är också vanligt förekommande som tema. Kvinnliga ledare intervjuades 
relativt ofta under perioden för Edströms undersökning, men samtidigt menar hon att inslag av 
mediernas dåliga samvete syns mellan raderna. Så fort en kvinna nämns vid namn finns hon även 
med på bild, vilket lättar upp sidorna och tar bort en del av gubbintrycket. Kvinnor har även på 
senare år blivit en allt mer viktig målgrupp för medierna och för att tillgodose denna målgrupp 
behövs fler kvinnor i tidningarna.  
 
Bilderna i artiklarna är mer avgörande än texten. Vid en närmare titt upptäcks att kvinnor nästan 
alltid ler på bild. Edström ser detta som ett eventuellt försök av fotograf och intervjuperson att 
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visa att de kvinnliga ledarna inte är så farliga. Vidare berörs även fågel- och grodperspektivet, 
alltså att ta bilden uppifrån respektive underifrån. Kvinnor fotograferas ofta från 
fågelperspektivet, vilket kan ses som ytterligare ett försök att få dem att framstå som mindre 
hotfulla, då betraktaren får ett visst övertag. Männen framställs ofta som kraftfulla medan 
kvinnorna placeras i mindre maktbetonade miljöer och positioner.  
 
Journalistens kön verkar inte spela någon större roll. Den övervägande delen av undersökt 
material är neutralt hållen och av de positiva artiklarna är något fler skrivna av kvinnliga 
författare. Få artiklar ansågs vara uttalat negativa och inte heller där verkade skribentens kön ha 
någon avgörande betydelse. Av det totala antalet författare var 57 procent män och 43 procent 
kvinnor, vilket i stort avspeglar den könssammansättning journalistkåren har.  
 
Något som enligt Edström (2002, s. 28) komplicerar bilden är att en positiv artikel kan få en 
kontraproduktiv effekt. Om en kvinna till exempel beskrivs som ”ambitiös och duktig” i ett 
porträtt får det en positiv klang medan en man med samma position eventuellt skulle ha motsatt 
sig att beskrivas med ordet ”duktig”. En vanlig föreställning är att kvinnor oftare än män får 
frågor gällande privatlivet, sådana om barn, hus och hem. I Edströms insamlade material kan 
dock ses att sådana frågor endast tas upp i ett fåtal artiklar och då med betoning på hur kvinnorna 
har löst olika ansvarsuppgifter i hemmet. Dessutom är en vanlig placering av frågor kring 
familjelivet i den lilla faktaruta som återfinns i artiklar om såväl män som kvinnor, där de får 
svara på hur många barn de har eller vilken bok de senast läste.  
 
Att hamna på omslaget av en tidning är synonymt med att vara viktig. En undersökning som 
tidningen Vision gjorde 2001 då samtliga framsidor på Veckans Affärer, Finanstidningen, 
Dagens Industri och Vision gicks igenom visade att andelen kvinnor som hamnade på första 
sidan låg mellan 13 och 24 procent. Redaktionerna menade att de speglade samhället och att 
näringslivets arena innehåller få kvinnor. Samtidigt lovades bättring på området (Edström 2002, 
s. 30). 
 
Stereotyper och val av språk är en annan viktig aspekt i hur texten uppfattas. I avspeglingen av 
kvinnor i näringslivet används ofta schabloner och stereotyper, det vill säga förstelnade eller 
förenklade bilder. Stereotyper har en maktaspekt inbyggd och ofta gynnar de en grupp och 
missgynnar en annan. Vad gäller könsstereotyper tenderar de att förstora och förhärliga det 
manliga samtidigt som det kvinnliga förminskas och förenklas. Som exempel kan ordet 
”järnlady” tas upp. Vad som läggs i ordets betydelse ligger givetvis i betraktarens öga, men det 
finns en skillnad i vad man generellt lägger i ordet ”järnlady” och ordet ”patriark”. En och samma 
handling som har utförts av dels en man och dels en kvinna kan ofta beskrivas olika i medierna. 
Madam Saddam är ett för beslutsamma kvinnor förekommande smeknamn, vilket antyder att hon 
skulle driva företaget på diktatormanér. Enligt Edström finns dock ingen känd ”herr Saddam” i 
Svenskt Näringsliv (Edström 2002, s. 30-31). 
 
Anna Wahl påpekar att kvinnor på chefspositioner fortfarande är en stark minoritet (ur Edström 
2002, s. 33). Forskning på området minoriteter och majoriteter pekar på att personer ur 
minoritetsgrupper behandlas som representanter för gruppen snarare än som individer, vilket ger 
stereotypa och generaliserande beskrivningar (Kanter ur Edström 2002, s. 33). Historikern 
Yvonne Hirdman talar om könens isärhållande och det stereotypa genuskontraktet, det vill säga 
att vikten läggs vid att män och kvinnor konstruerats som motsatser. Detta samhälleliga 
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resonemang återspeglas i medielogiken, då medierna lyckas ge kvinnorna i näringslivet mycket 
uppmärksamhet samtidigt som deras roll som ledare osynliggörs (Edström 2002, s. 33). 
 
Jonita Siivonen säger i sin bok Nytänkare, finstämda lyriker och kvinnor (1994, s. 1) att det till 
journalistens arbete hör att ge läsarna en sanningsenlig bild av världen och samhället. Denna bild 
kan då anses innefatta ett symmetriskt sätt att tala om individer av båda könen. Hon poängterar 
dock att den sanningsenliga bilden av vårt samhälle inte omfattar jämställdhet mellan könen, men 
att en strävan efter att behandla mannen och kvinnan jämställt och symmetriskt borde finnas. 
Symmetri är enligt Svensk ordbok (1986) ”det att (teoretiskt) kunna delas så att den ena halvan 
blir den andra halvans spegelbild” (Siivonen 1994, s. 2). Som exempel tar Siivonen upp ordet 
taleskvinna som om det används om en kvinna ger symmetri, att istället välja ordet talesman om 
en kvinna ger asymmetri. Begreppet kvinnlig talesman poängterar taleskvinnans kön på ett 
omotiverat sätt (Siivonen 1994, s. 2). Mannen förknippas traditionellt sett med offentlighet 
medan kvinnan istället förknippas med det privata (reproduktion). Kvinnans roll bestod förr i att 
vara och mannens i att göra. Kulturen var patriarkalisk och kvinnans roll var underordnad eller 
en roll som definierades av männen eller ställdes i relation till en man (Siivonen 1994, s. 7). 
 
Siivonen hävdar att det inte finns något könsneutralt språk, att könet finns inbyggt i språket. Hon 
menar att språket ofta framställer kvinnan som särskild eller markerad i förhållande till mannen, 
som är prototypen för människan. En del ord saknas för kvinnor och andra saknas för män, men 
gemensamt för många ord är att det kvinnliga har hänvisats till som avvikande, som om det var 
ett undantag från regeln (Siivonen 1994, s. 19-20). Användningen av kvinnlig och manlig framför 
yrkesbeteckningen kan i vissa fall minska prestigen av yrket, som i uttrycket kvinnlig läkare. 
Detta problem återfinns i flera andra sammanhang då den sociala gruppen betonas trots att det 
inte är relevant för sammanhanget (Siivonen 1994, s. 34).  
 
Ytterligare ett sätt att dra slutsatser om kvinnors och mäns status är användningen av deras namn. 
Att benämna en person vid förnamn är mer familjärt och det mest auktoritativa är att endast 
benämna personen vid titel, exempelvis presidenten. Grupperna där emellan är Förnamn + 
Efternamn, Efternamn, Titel + Förnamn och Titel + Efternamn (Siivonen 1994, s. 50).  
 
 

3.2 Val av teorier 
 

3.2.1 Postmodernism och social konstruktivism 

 
Inom samhällsforskningen är paradigmen tolkande respektive positivistiskt generellt accepterade. 
Det finns dock andra som riktar kritik mot dessa traditionella uppfattningar om hur sociala 
fenomen bör studeras. Postmodernismen är en viktig del av denna kritik (Alvesson 2003, s.15). 
”Kärnan i postmodernismen är tvivlet på att någon metod eller teori, diskurs eller genre, 
tradition eller innovation, kan göra ett universellt och generellt anspråk på att vara den rätta 
eller privilegierade formen av auktoritativ kunskap.” (Richardson 2000, s. 928 ur Alvesson 2003, 
s. 15). Alvesson (2003, s. 15) menar att det inte räcker med att hänvisa till och följa 
metodologiska riktlinjer för att skapa bra forskning, forskaren måste också ha en viss självkritik. 
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Postmodernismen kan ses som ett ”paradigm” för att skapa en ny insikt om samhällsvetenskapens 
grundpelare. Viktiga begrepp är till exempel språk, sanning, individer och samhället. 
 
Begreppet postmodernism är näst intill omöjligt att definiera, ingen standardiserad innebörd 
finns. Istället finns flera och ofta ganska varierande ”relativt standardiserade” definitioner. 
Postmodernismen består i själva verket av flera olika företeelser som egentligen inte har något 
gemensamt, så som olika föreställningar om ett samhälleligt skede eller om en kunskapssyn 
(Alvesson 2003, s. 24).  
 
Inom postmodernismen spelar begreppet diskurs en central roll. Diskurs är i filosofin en helhet av 
sammanhängande uttryck, för postmodernister har begreppet en annan innebörd. (www.ne.se; 
diskurs). ”Det är inte den objektiva verkligheten där ute, eller människors erfarenheter, 
upplevelser eller innebörder, utan diskursen som är den avgörande frågan och Det som ska 
undersökas.” (Alvesson 2003, s. 41). Att göra en distinktion mellan språk och yttre verklighet 
leder i det postmodernistiska perspektivet helt vilse, språket är något yttre och verkligt. Våra 
upplevelser får form och vinner begriplighet genom språket. Människor lär sig att tala dessa 
diskurser, vilket egentligen innebär att diskurserna talar människan, eftersom de ger honom eller 
henne en given plats i världen innan han/hon har någon känsla av att han/hon själv kan välja 
(Alvesson 2003, s. 42). 
 
 

3.2.2 Media 

 
Massmedier betraktas vanligtvis som dagspress, veckopress, tidskrifter, tv och radio. Även 
Internet kan räknas in i denna kategori. Utmärkande för massmedier är att de utgör en del av vad 
som kallas den offentliga masskommunikationsprocessen. Denna utmärks i sin tur av fyra 
egenskaper; den är indirekt, enkelriktad, offentlig och samtidig (www.ne.se; media). 
 
Håkan Hvitfeldt (1989) har angivit en rad kriterier för vad som är en nyhet; det ska vara något 
avvikande, ske geografiskt nära, stämma överens med journalisten och publikens värderingar, 
vara enkelt och begripligt, handla om eliter och beröra enskilda personer. Utöver detta får en 
nyhet gärna vara negativ i någon bemärkelse eller dramatisk (ur Edström 2002, s. 17). Vem som 
förekommer i media beror även på den så kallade medielogiken. Den kan beskrivas som de 
tekniker och processer som medierna tillämpar och som hänger samman med faktorer som tid, 
resurser och utrymme (Edström 2002, s. 17).  
 
 

3.2.3 Kön och genus 

 
Kön en term som används för att särskilja vilka könsceller en individ producerar (www.ne.se; 
kön). Med andra ord en biologisk definition. Genus är ett begrepp som används inom den 
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen för att skapa förståelse för idéer och 
handlingar som tillsammans formar människors sociala kön. Begreppet används som en 
benämning på den kulturella process som tillskriver människor och symboliska förhållanden 
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kollektiva könsegenskaper, det vill säga manligt och maskulint respektive kvinnligt och feminint 
(www.ne.se; genus). Med andra ord är genus en social definition. I vetenskapliga sammanhang 
har begreppet genus används länge, men det nådde organisationsteorin först för drygt 20 år sedan 
(Czarniawska 1998, s. 233). 
 
Genusrelationer undersöks inom postmodernismen med motivationen att analysen ska omstöpa 
relationerna i fråga (www.ne.se; social konstruktivism).  
 
 

3.2.4 Ledarskap, chefskap och manligt respektive kvinnligt ledarskap 

 
Ledarskap består av två delar. Dels ett informellt ledarskap, som inte är kopplat till ansvar och 
dels ett formellt ledarskap som förutsätter att uppgifter ska lösas och att mål ska nås. Vi kan här 
dra en linje mellan ledarskap och chefskap, där ledarskap är att få folk med sig medan chefskap 
kommer av att någon besitter en formell position (www.ne.se; ledarskap). Ledarskap betraktas 
enligt postmodernismen som en diskurs som får stöd av en rad institutionaliserade auktoriteter. 
Diskursen ordnar världen och ställer upp normer för hur chefen bör vara, det vill säga inte en chef 
utan en ledare (Alvesson 2003, s. 135). 
 
Kvinnligt ledarskap är en ledarstil som inte är bunden till kön. Det härstammar ur föreställningen 
om att kvinnor och män leder på olika sätt, men har idag inte den betydelsen. Enligt forskningen 
är det viktigt att skilja mellan kvinnliga ledare och kvinnligt ledarskap, då dessa båda inte är 
synonyma med varandra. Skillnaden härleds ur skillnaden mellan biologiskt och socialt kön, 
allmänt mer känt som kön och genus. En kvinna som är ledare behöver inte utöva ett kvinnligt 
ledarskap och på samma sätt kan ett kvinnligt ledarskap utövas av män (SOU 1997:135, s. 4-5).  
 
Kvinnlig – moderlig; veklig, feminin 
Manlig – 1 (motsats: kvinnlig) maskulin, hanlig, han-; (jur.) agnatisk (arvsrätt) 2 (motsats: 
mjäkig) se djärv 1, viril, okvinnlig, karlavulen, mannavulen, karlaktig, kraftig, (ibl.) manhaftig, 
’rakryggad’, ädel (Svensk synonymordbok, 1992). 
 
Kvinnlig – 1 av kvinnokön, av honkön; avsedd för kvinnor 2 typiskt för en kvinna; feminin, 
tjejig, damig; effeminerad (motsatsord: manlig) 
Manlig – 1 av mankön, av hankön; avsedd för män 2 typiskt för en man, maskulin, grabbig, 
killig; manhaftig (motsatsord: kvinnlig) (Bonniers synonymordbok, 2008).  
 
 

3.2.5 Verklighet, kunskap och sanning 

 
Postmodernismen har utvecklats ur konstruktionismen, även kallad social konstruktivism. Här ses 
verkligheten som socialt konstruerad, en slags interaktion mellan människor och en produkt av 
kollektivt handlande. Social konstruktivism är kritisk till sociala företeelsers naturlighet. Det 
räcker med att framföra begränsade anspråk på en viss företeelse som anses vara konstruerad, 
utifrån generella vetenskapsteoretiska ställningstaganden (www.ne.se; social konstruktivism). 
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Med teorierna om social konstruktivism och postmodernism som stöd är vår uppfattning att den 
verklighet vi studerar är socialt konstruerad.  
 
Normalt uppfattas kunskap som en resurs som vi utnyttjar när vi försöker åstadkomma något. Det 
epistemologiska ställningstagandet inom postmodernismen grundar sig i att kunskap är makt. 
Enligt Foucault är kunskap ”en makt över andra, makten att definiera andra”. Kunskapen ordnar 
och strukturerar världen, världen formas av den kunskap som finns institutionaliserad i den 
(Alvesson 2003, s.47). 
 
Inom social konstruktivismen och postmodernismen finns ingen absolut sanning, som ska 
fungera som en allmän regel. Konstruktioner är inte mer eller mindre sanna i någon absolut 
mening, utan istället påbörjade och/eller komplicerade. Dessa konstruktioner är ombytliga precis 
som de anknytande ”verkligheterna”. Detta för oss till begreppet validitet, som av Lincoln och 
Guba (2000 ur Alvesson 2003, s. 145) uppfattas som äkthet och rättfärdigas genom kriterier för 
en undersöknings förmåga att åstadkomma handling från forskningsdeltagarens sida. Enligt 
Alvesson (2003, s. 145) tycks detta kriterium sammanfalla med pragmatismen, som ofta används 
som ett tecken på värdefull kunskap.  
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4. Resultat av den empiriska undersökningen – stå 
under texten 

 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom vårt insamlade empiriska material. Vi har först valt att 
göra en sammanställning över antalet intervjuer med män respektive kvinnor under den valda 
perioden. Vi har även tittat på hur ofta kvinnorna som intervjuas återfinns på omslaget av 
tidningen. Resultatet av de intervjuer vi har valt ut sammanfattas och återberättas genom att vi 
ställer oss under texten och alltså utgår från frågan ”vad säger texten?”.  
 
 

4.1 Resultat av den kvantitativa undersökningen 
 
I detta kapitel redovisar vi de insikter vi kom till under läsningen av tidskrifterna Veckans Affärer 
och Affärsvärlden, vad gäller antal män och kvinnor som intervjuas. Eftersom Edström menar att 
hamna på omslaget av en tidning är synonymt med att vara viktig, har vi valt att räkna antalet 
kvinnor som intervjuas och som också återfinns med bild på framsidan av tidningen. Enligt 
tidigare nämnda undersökning utförd av tidningen Vision år 2001 då samtliga framsidor på 
Veckans Affärer, Finanstidningen, Dagens Industri och Vision gicks igenom visade det sig att 
andelen kvinnor som hamnade på första sidan låg mellan 13 och 24 procent. Redaktionerna 
menade att de speglade samhället och att näringslivets arena innehåller få kvinnor. Samtidigt 
lovades bättring på området (Edström 2002, s. 30). Vi har samtidigt valt att inte räkna männen på 
omslagen, eftersom denna vinkling inte tillför något till vårt syfte med undersökningen.  
 
 
 
AFFÄRSVÄRLDEN 2006 
38 INTERVJUER 32 MÄN 5 KVINNOR 
100 % 84 % 13 % 
 

Procentuell fördelning 2006

MÄN

KVINNOR

 
 
 
 
 
 

Totalt antal nummer utgivna 2006 40 
Totalt antal nummer med Intervjun 2006 38 
Varav intervjuer med män 32 
Varav intervjuer med kvinnor 5 
Varav intervju med både man och kvinna 1 
Intervjuade kvinnor på omslaget 2 (+3 liten bild) 
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AFFÄRSVÄRLDEN 2007 
39 INTERVJUER 34 MÄN 5 KVINNOR 
100 % 87 % 13 % 
 

Procentuell fördelning 2007

MÄN

KVINNOR

 
VECKANS AFFÄRER 2006 
37 INTERVJUER 30 MÄN 7 KVINNOR 
100 % 81 % 19 % 
 

Procentuell fördelning 2006

MÄN

KVINNOR

 
 
VECKANS AFFÄRER 2007 
34 INTERVJUER 27 MÄN 7 KVINNOR 
100 % 79 % 21 % 
 

Procentuell fördelning 2007

MÄN

KVINNOR

 
Figur 3-6 – Sammanställning över Veckans Affärer och Affärsvärlden utgivna 2006-2007  
Källa: Veckans Affärer 2006/2007 & Affärsvärlden 2006/2007 
 
 
 

Totalt antal nummer utgivna 2007 40 
Totalt antal nummer med Intervjun 2007 39 
Varav intervjuer med män 34 
Varav intervjuer med kvinnor 5 
Intervjuade kvinnor på omslaget 3 (+2 liten bild) 

Totalt antal nummer utgivna under 2006 40 
Totalt antal nummer Veckans Profil 2006 37 
Varav intervjuer med män 30 
Varav intervjuer med kvinnor 7 
Intervjuade kvinnor på omslaget 6 

Totalt antal nummer utgivna 2007 39 
Totalt antal nummer Veckans Profil 2007 34 
Varav intervjuer med män 27 
Varav intervjuer med kvinnor 7 
Intervjuade kvinnor på omslaget 5 (+1 liten bild) 
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I Affärsvärlden från 2006 fann vi alltså att samtliga fem kvinnor som intervjuades ensamma, här 
fanns ju även en intervju med både en man och en kvinna, återfanns på framsidan av tidningen. 
Visserligen var tre av bilderna små, infällda bilder, men de fanns trots allt på omslaget. Samma 
tidning år 2007 visar liknande 100-procentiga resultat, där två av fem bilder är av den mindre 
sorten.  
 
Veckans Affärer från 2006 har sex av sju intervjuade kvinnor på framsidan med stor bild, alltså 
drygt 85 procent av dem. År 2007 finns återigen sex av sju intervjuade kvinnor på omslaget av 
tidningen, här är dock en av den mindre infällda sorten.  
 
Vi stöder oss även på denna del av undersökningen för att motivera vårt urval av texter som 
analyseras. Vi hade för avsikt att ha en intervju från varje tidning och år, men som framgår av det 
kvantitativa resultatet är intervjuerna med kvinnor relativt få. Vi upplevde en mättnad redan efter 
att ha gjort analyser av Signhild Arnegård Hansens två intervjuer och insåg att inget nytt skulle 
framkomma om vi tog med ytterligare analyser i uppsatsen. Flera av intervjuerna hade ett mycket 
sakligt drag över sig och det var främst det egna företaget som togs upp i intervjuerna, precis som 
Edström (2002, s. 23) också kom fram till. Därmed inte sagt att dessa intervjuer inte hade kunnat 
analyseras, men som sagt valde vi efter att ha gjort analyserna att avstå då det mesta blev 
upprepningar av sådant som redan framkommit.  
 
 

4.2 Resultat av den kvalitativa undersökningen 
 
 

4.2.1 Stå under texten – intervju 1 

 
Veckans Profil ur Veckans Affärer nummer 21, 2006-05-22: Signhild Arnegård Hansen 
Skribent: Per Öqvist, foto: Micke Lundström 
Rubrik: Jordnära järnlady 
 
Artikeln handlar om Signhild Arnegård Hansen med betoning på hennes nyligen utsedda post 
som vice ordförande för Svenskt Näringsliv. Hon är även ägare och ordförande för Svenska 
Lantchips. Intervjun inleds med orden ”Vem är Signhild Arnegård Hansen? För många är hon 
totalt okänd.” Detta följs av en beskrivning av Signhild som person, både privat och 
karriärmässigt. Det framhävs att hon är den enda ledande kvinnan i Svenskt Näringsliv, som av 
regeringen har beskrivits som det femte borgerliga partiet. ”Själv ser hon sig som en maka och 
mor. Hon är mamma till sex barn som alla bor hemma. Men hon är också ägare till – och 
ordförande – för Svenska Lantchips.”  
 
I inledningen nämns Ebba Lindsö (den tidigare vd:n för Svenskt Näringsliv, författarnas anm.) 
som då intervjun gjordes ”fått sparken”. På grund av detta är nu Signhild Svenskt Näringslivs 
främsta taleskvinna. Följande beskrivning av henne återfinns i texten: ”En kvinna med moderligt 
leende, porlande skratt och glada, livliga ögon. Ögon som kan bli kolsvarta på bråkdelen av en 
sekund. Hennes nypor är hårda som järn. Hon har jord mellan tårna, skit under naglarna och 
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hyllar landsbygden.” Det sägs att hon redan nu är en av Sveriges mäktigaste kvinnor. Återigen 
understryks frånvaron av andra kvinnor i den i övrigt mansdominerade organisationen (här syftar 
organisationen till Svenskt Näringsliv). Med denna beskrivning som grund utmålas hon som den 
perfekta fienden till socialdemokraterna som inte längre kan använda bilden av den politiskt 
korrekte, milt leende moderatledaren Reinfeldt som ett högerspöke. En skillnad i denna intervju 
jämfört med flera andra är att frågorna som ställs är tydigt markerade i texten. Den första frågan 
lyder: ”Du ser snäll ut, med tanke på att regeringen utmålar Svenskt Näringsliv som dess 
huvudfiende.” Som svar på detta säger Signhild att Sverige är ensamma i världen om att ha en 
regering som utpekar näringslivet som sin fiende och att hon tycker att det är absurt. Följande 17 
frågor behandlar Svenskt Näringslivs position på den politiska arenan och svensk politik i stort. 
Efter en noggrann genomgång av detta ämne leder intervjupersonen över samtalet på Ebba 
Lindsö och orsakerna till att hon fick sparken. Detta vill Signhild inte kommentera. 
Intervjupersonen fortsätter då med att fråga genom ett slags konstaterande: ”Styrelsen var eniga 
när ni sparkade henne?” Här svarar Signhild jakande, men ganska kortfattat att bedömningen var 
att hon (Ebba) saknade stöd bland medlemsföretagen. Intervjun fortsätter på samma ämne med 
ytterligare en konstaterande fråga: ”Du sägs ha varit en av dem som var starkast emot Ebba 
Lindsö?” Återigen vill Signhild inte kommentera. Här väljer intervjupersonen att återgå till 
Svenskt Näringslivs politiska och samhälleliga roll. En av frågorna lyder: ”Svenskt Näringsliv har 
enligt många en oklar roll i dag. Vad ska den vara?” Signhilds svar: ”Att ta en aktiv del i 
utformningen av Sveriges framtid. Det kan låta ambitiöst, men jag ser inte vår roll som ett 
särintresse för företagen. Vi vill skapa bra levnadsvillkor och en hög levnadsstandard. Sverige 
ska en dag åter ligga bland topp fem på OECD:s lista över världens rikaste länder.” Varpå 
intervjupersonen fortsätter: ”För mig framstår det som [en] naiv, blåögd dröm.” Efter att Signhild 
försvarat organisationens roll går samtalet återigen över till politik, dock ur ett vidare perspektiv 
då diskussionen kommer in på bland annat frågor som om Sverige är på väg att bli ett låglöneland 
och LAS (Lagen om anställningsskydd, författarnas anm.).  
 
Intervjupersonen fortsätter med ännu en konstaterande fråga på ämnet kvotering: ”I sommar 
förväntas regeringen lagstifta om att var tredje person i börsbolagsstyrelser ska vara en kvinna.” 
Signhild svarar kort: ”Jag är emot kvotering. Styrelseledamöter ska väljas efter kompetens, inte 
kön.” Intervjupersonen fortsätter på ämnet: ”Inte ens var femte styrelseledamot är en kvinna. 
Förändringen går provocerande långsamt. Efter flera decennier har lite hänt. Männen håller 
varandra om ryggen. Då är väl kvotering bra under en övergångsperiod?” Nu svarar Signhild 
något mer flerordigt: ”Ur det perspektivet håller jag med dig. Hotet från regeringen om 
lagstiftning har också spetsat debatten, vilket är bra. Att jag är emot kvotering har inte främst 
med kvinnosaken att göra, för mig är det en äganderättsfråga. Får inte ägarna själva bestämma 
vilka som sitter i deras styrelser får vi snart alla möjliga kvar på vad gäller etnisk bakgrund eller 
ålder på styrelseledamöterna.” Här övergår intervjun till en diskussion om svensk ekonomi och 
hur man blir rik i Sverige, varpå en del frågor om Svenska Lantchips följer så som omsättning 
och framtida planer för företaget. En del fokus ligger även på produkten i sig, som exempelvis 
den här frågan: ”Chips ihop med godis, snabbmat och läsk tar livet av många varje år.” Då 
Signhild svarar att vad folk äter är deras eget fria val och att deras chips inte heller är farliga på 
något sätt utbrister (?) intervjupersonen: ”Du menar bortsett från salt och fett? Ni har 27 procent 
fett i era lantchips. Äter man en enda påse proppar man i sig ett halvt hekto fett!” Nu försvarar 
Signhild sin produkt med argument som att de bara använder lite salt och naturliga kryddor utan 
glutamater och att potatis är en bra råvara. Svenska Lantchips ger fem öre per såld påse till SOS 
Barnbyar, varför intervjupersonen undrar hur mycket pengar det handlar om. Enligt Signhild var 



   - 30 - 

det förra året (år 2005, författarnas anm.) en halv miljon kronor, vilket motsvarade en dryg 
procent av omsättningen. Intervjupersonen undrar om projektet är ett försök att förbättra folks 
syn på en onyttig produkt, vilket Signhild förnekar och hänvisar till att hon har sex privata 
fadderbarn. Här övergår intervjun till en rad frågor av en mer privat karaktär så som: ”Är du 
ekonomiskt oberoende?”, ”Kan ni (Signhild och hennes man, som tillsammans äger Svenska 
Lantchips, författarnas anm.) tänka er att en dag sälja företaget?”, ”Vad ser du när du ser dig 
själv i spegeln?”, ”Vad är dina bra respektive dåliga sidor?” och ”Vad är Gud?”.  
 
 

4.2.2 Stå under texten – intervju 2 

 
Intervjun ur Affärsvärlden nummer 50, 2007-12-12: Signhild Arnegård Hansen 
Skribent: Malin Siwe, foto: Jörgen Appelgren 
Rubrik: Fru ordförande från förorten 
 
Intervjun inleds med en kort presentation om Signhilds åsikter i egenskap av Svenskt Näringslivs 
ordförande. Hon efterlyser starka fack på klubbnivå. Dessutom anser hon att för många 
styrelseledamöter i börsnoterade företag är ingenjörer eller ekonomer, hon vill se en breddad 
rekrytering. Signhild beskrivs inledningsvis med orden ”det var en gång en trebarnsmor som om 
hon alls syntes framträdde som ett bihang till den driftige Michael Hansen…” (Michael Hansen 
är Signhilds make, författarnas. anm.) Efter detta följer en utläggning om hur företaget Svenska 
Lantchips i början av 90-talet framställdes i media och hur journalisterna valde att fokusera på 
Michael trots att Signhild var vd för företaget. 1998 bytte, enligt artikeln, makarna roll då 
Signhild valdes in i Industriförbundets småföretagsberedning. 2001 fusionerade förbundet med 
Saf och blev Svenskt Näringsliv och Signhild blev vice ordförande för små och medelstora 
företag. Två år senare blev hon viceordförande för hela Svenskt Näringsliv och 2007 tog hon 
över efter Michael Treschow som ordförande.  
 
Ordet chipsdrottning förekommer i texten, följt av ”ett epitet som Signhild måste tugga i sig. 
Även om det bär emot.” Intervjun fortsätter med frågor om varför hon inte valde politiken istället 
och hur det kom sig att hon halkade in på sin bana. Då Signhild får välja de frågor hon tycker är 
allra viktigast för Svenskt Näringsliv tar hon upp frågan om las (lagen om anställningsskydd) och 
energi- och klimatfrågan. Problemet med las är, enligt Signhild, att medelstora företag tvekar att 
anställa eftersom det är en lång process att avveckla personal. Marknaden kan förändras fort men 
i Sverige har vi idag bland annat uppsägningstider på upp till sex månader.  
 
Robert Arnegård, Signhilds bror, är numer vd för Svenska Lantchips, Michael Hansen är 
marknadsföringsansvarig medan Signhild är ordförande. Sedan följer en resumé om läget för 
företaget och deras anknytning till Ikea. Journalisten frågar vems idé det var att uppvakta Ikea 
och drar slutsatsen av Signhilds svar att det är svårt att veta vem som bestämt vad då man lever 
och arbetar tillsammans dag som natt. Varpå ett antagande om att Signhilds tid blivit än mer 
knapp sedan hon blev ordförande för Svenskt Näringsliv eftersom hon dessutom har sex barn i 
åldrarna sex till tjugo år. Barnen var en stor anledning till att Svenska Lantchips blev till, då 
Michael jobbade dagtid och Signhild undervisade på kvällstid. Då överlappningen inte fungerade 
fick spädbarnet följa med mamma till skolan, annars var pappa hemma och matade med 
urpumpad bröstmjölk ur flaska. Vid tidpunkten för intervjun är maken och brodern ute och reser i 
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affärer och Signhild har förutom sina egna barn också sina tre brorsbarn hos sig. Signhild talar 
lite om skillnaderna i byråkrati i olika länder. Efter detta fortsätter skribenten med att Signhild, 
trots sina extrabestyr denna morgon, bara kom ett par minuter sent till intervjun. Under dessa 
minuter har journalisten kikat runt bland böckerna i representationsrummet på Svenskt 
Näringsliv. Hon lägger också märke till en del ”snafs” på golvet, närmare bestämt rester av 
cashewnötter. ”Det noterar inte Signhild. – Det har jag inget ansvar för alls här, men hemma 
hade jag sett det.” Journalisten refererar till de högt uppsatta inom organisationen som ”gubbar” 
och ”tanter”.  
 
Intervjun övergår till prat om olika politiska personer och Signhilds kontakt med dessa. Samtalet 
övergår till att handla om H-G Wessberg som en gång i tiden var vice vd för Svenskt Näringsliv, 
men som fick sparken av tidigare vd Ebba Lindsö, som i sin tur fick kicken av styrelsen. ”Det har 
jag i bakhuvudet när jag ställer frågan till årets Ruter Dam: Finns det en särskild plats i helvetet 
för kvinnor som inte hjälper andra kvinnor?” Signhild svarar: ”Den frasen hör jag ofta i 
kvinnosammanhang. Jag har lite svårt för det, och det blir det du inte överraskad när jag säger. 
Om en kvinna hamnat på en position hon inte är kompetent för, då finns det ingen anledning att 
hjälpa henne mer än en inkompetent man.” Signhild fortsätter med att poängtera vikten av att 
kvinnor tar resultatansvar och av att nätverka med både män och kvinnor. Hon tror inte rena 
kvinnonätverk bra, eftersom det blir samma som att ta över den kultur man är kritisk till på 
manssidan. Signhild är med andra ord motståndare till kvotering på basis av kön. Däremot är hon 
för en bredare variation av utbildning för de högt uppsatta inom svenska företag, alla behöver inte 
vara ekonomer och ingenjörer menar hon. Diskussionen fortsätter kring Svenskt Näringsliv och 
dess roll för svensk handel och avslutas med en kort utläggning om Signhilds syn på vad 
regeringen gör och borde göra. 
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5. Analys och tolkning av det empiriska materialet – stå 
över texten 

 
I analysen står vi över de utvalda intervjuerna genom att söka efter ledtrådar som tyder på att 
kvinnor framställs på ett visst sätt. För att kunna göra detta använder vi oss av tidigare forskning 
och läser texten för att kunna besvara frågan ”hur säger texten det den säger?”.  
 
 

5.1 Stå över texten - intervju 1 
 
Veckans Profil ur Veckans Affärer nummer 21, 2006-05-22: Signhild Arnegård Hansen 
Skribent: Per Öqvist, foto: Micke Lundström 
Rubrik: Jordnära järnlady 
 
Den stora rubriken i intervjun är ”jordnära järnlady”. Jordnära kan i detta fall vara en skämtsam 
syftning till Signhilds roll inom Svenska Lantchips, hon sägs även senare i intervjun ha jord 
mellan tårna. Det kan även vara så att det syftar till hennes personlighet, då hon ser sig själv som 
maka och mor först och företagsledare näst. Järnlady är enligt Edström (2002, s. 32) den 
vanligast förekommande schablonen för att beskriva kvinnliga ledare i svensk 
näringslivsjournalistik. Under den tidsperiod på två månader som Edström undersökt förekom 
ordet hela sju gånger. Hon menar att det finns en skillnad i vad som läggs i ordet patriark och i 
ordet järnlady. Vad denna skillnad består i ligger givetvis i betraktarens öga, men ordet skapades 
av den sovjetiska armétidningen Krasnaja Zvezda 1976, som ett smeknamn för Margaret 
Thatcher (konservativ premiärminister i Storbritannien 1979-90) efter att hon hållit ett kraftfullt 
tal. Ursprunget skulle kunna härstamma från järnjungfrun, ett medeltida tyskt tortyr- och 
avlivningsinstrument format som en kvinna (Bergman 2007, s. 159).  
 
Vi anser att intervjun med Signhild har en negativ klang över sig. Det känns som om journalisten 
har varit ute efter att ”grilla” Signhild eller som om han helt enkelt inte tycker om henne 
alternativt det hon står för. I vissa formuleringar ger intervjuaren ett näst intill förlöjligande 
intryck. Redan i första meningen återfinns citatet ”Vem är Signhild Arnegård Hansen? För 
många är hon totalt okänd.” Vi ser denna formulering som onödig, eftersom läsarna är personer 
inom, eller med intresse för, näringslivet och därmed är Signhild säkert inte okänd för så många 
av dessa. Hon hade vid tidpunkten för intervjun varit vice ordförande för Svenskt Näringsliv i tre 
år och ett år senare utsågs hon till ordförande.  
 
Det nämns ganska omgående i intervjun att Signhild är den enda ledande kvinnan i Svenskt 
Näringsliv, vilket vi anser är en onödig betoning på kön. ”Själv ser hon sig som en maka och mor. 
Hon är mamma till sex barn som alla bor hemma. Men hon är också ägare till – och ordförande 
– för Svenska Lantchips.” Vi kan inte veta exakt vad Signhild har sagt här eller vad journalisten 
har frågat. Om Signhild har sagt att hon främst ser sig som en maka och mor får det givetvis stå 
för henne, men om journalisten lagt upp frågan på så vis att hennes svar blev detta anser vi det 
vara opassande. Vi tror inte att en man i Signhilds position hade uttalat sig på detta vis, vilket är 
en kvarleva av de traditionella mans- och kvinnorollerna i samhället. Mannen förknippas 
traditionellt sett med offentlighet medan kvinnan istället förknippas med det privata 
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(reproduktion). Kvinnans roll bestod förr i att vara och mannens i att göra (Siivonen 1994, s. 2). 
”Själv ser han sig som en make och far…” Detta leder oss till journalistens beskrivning av 
Signhild som överfört på en man i samma ställning faller oss högst otrolig i ett liknande 
sammanhang: ”En man med faderligt leende, porlande skratt och glada, livliga ögon. Ögon som 
kan bli kolsvarta på bråkdelen av en sekund. Hans nypor är hårda som järn. Han har jord mellan 
tårna, skit under naglarna och hyllar landsbygden.” 
 
Journalisten menar att på grund av att Ebba Lindsö fått sparken är nu Signhild Svenskt 
Näringslivs främsta taleskvinna, vilket vi ser som ännu en onödig betoning på kön. Signhild var 
vid intervjuns tidpunkt vice ordförande och det fanns därför andra (män!) som var högre uppsatta 
än henne. Enligt Siivonen (1994, s. 2) är det symmetriskt att använda sig av begreppet 
taleskvinna som synonym till talesman, då det är en kvinna som beskrivs. Det är inte själva 
formuleringen taleskvinna som vi hänger upp oss på utan att det betonas att hon är den högst 
uppsatta kvinnan, inte bara en högt uppsatt person. Dessutom noterar vi ordvalet angående Ebba 
Lindsös avgång, som i detta fall känns nästan förnedrande. Synonymer till orden ”få sparken” är 
enligt Bonniers synonymordbok (2008): avskedas, entledigas, friställas och avsättas, vilka alla 
känns mer professionella och neutrala att använda.  
 
”Du ser snäll ut, med tanke på att regeringen utmålar Svenskt Näringsliv som dess huvudfiende”. 
Skribenten väljer många gånger att konstatera saker, snarare än att fråga. Dessutom tolkar vi ”du 
ser snäll ut” som ett nedlåtande påstående till en person i Signhilds position. Vilken betydelse 
läggs i ordet snäll då det används för att beskriva någons utseende? Vi anser att skribenten kunde 
ha valt ett annat uttryck, som exempelvis trevlig eller tillmötesgående, eller helt enkelt utelämna 
anspelningen på hennes utseende och istället säga ”du verkar hygglig”. Det är dessutom Svenskt 
Näringsliv som skulle vara regeringens huvudfiende, inte Signhild som person.  
 
”Styrelsen var eniga när ni sparkade henne (Ebba Lindsö)?” Här svarar Signhild jakande, men 
ganska kortfattat att bedömningen var att hon (Ebba) saknade stöd bland medlemsföretagen. 
Intervjun fortsätter på samma ämne med ytterligare en konstaterande fråga: ”Du sägs ha varit en 
av dem som var starkast emot Ebba Lindsö?” Återigen vill Signhild inte kommentera. Här anser 
vi att journalisten spelar lite på myten att ”det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som 
inte hjälper andra kvinnor”. Journalisten försöker, enligt oss, antyda att Signhild på ett eller annat 
sätt har svikit Ebba, i egenskap av kvinna. Detta tror vi aldrig heller skulle ske om journalisten 
intervjuade en manlig vice ordförande i Svenskt Näringsliv. 
 
”För mig framstår det som [en] naiv, blåögd dröm.” Detta citat av intervjupersonen tyder på att 
han hyser någon form av agg, antigen mot Signhild som person eller mot den organisation hon 
representerar. Hans uttalande är förlöjligande vilket känns oprofessionellt. Intervjupersonen 
fortsätter med sin speciella frågestil där han snarare gör fastställanden genom synpunkter än att 
fråga Signhild om saker. Som i frågan om kvotering, som för övrigt är ständigt återkommande i 
intervjuer med kvinnliga ledare: ”I sommar förväntas regeringen lagstifta om att var tredje 
person i börsbolagsstyrelser ska vara en kvinna.” Signhild visar tydligt i sitt svar att hon är emot 
kvotering av kvinnor, något som intervjupersonen inte riktigt kan acceptera. Återigen en syftning 
på kvinnor som inte hjälper andra kvinnor-myten? ”Inte ens var femte styrelseledamot är en 
kvinna. Förändringen går provocerande långsamt. Efter flera decennier har lite hänt. Männen 
håller varandra om ryggen. Då är väl kvotering bra under en övergångsperiod?”, säger då 
journalisten varpå Signhild förklarar sin ståndpunkt med några fler ord. Avslutningen i intervjun 
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då skribenten ”beskyller” Svenska Lantchips produkter för att ta livet av flera människor varje år 
är ytterligare bevis på dennes negativa inställning till Signhild och vad hon står för. Vi upplever 
honom många gånger som respektlös i sina formuleringar. 
 
 

5.2 Stå över texten – intervju 2 
 
Intervjun ur Affärsvärlden nummer 50, 2007-12-12: Signhild Arnegård Hansen 
Skribent: Malin Siwe, foto: Jörgen Appelgren 
Rubrik: Fru ordförande från förorten 
 
Fru ordförande från förorten är rubriken på artikeln. Just ordet ordförande har skapat 
språkproblem sedan det blivit vanligare att också kvinnor antagit denna post. Herr ordförande 
hette det förr, där herre innebär en respekterad man i (synbart) god samhällsställning (Siivonen 
1994, s. 29). Fru ordförande är dock något förvirrande (Siivonen 1994, s. 36). Ordet fru har sitt 
ursprung i det tyska språkområdet och betyder herrinna eller härskarinna. Under medeltiden 
lånades en lågtysk diminutiv (förminskande) variant in, vrouken, som så småningom blev fröken, 
med betydelsen liten fru (Bergman 2007, s. 105). Ordet herre är äktenskapsneutralt till skillnad 
från fru och fröken (Siivonen 1994, s. 30). Ska en ogift kvinnlig ordförande tilltalas Fröken 
ordförande? En könsneutral lösning som skapar symmetri är bara Ordförande, eventuellt följt av 
namn (Siivonen 1994, s. 36). 
 
Inledningsvis i intervjun beskriver skribenten Signhild med orden ”det var en gång en 
trebarnsmor som om hon alls syntes framträdde som ett bihang till den driftige Michael 
Hansen…” Michael Hansen är alltså Signhilds make. Siivonen (1994, s. 7) menar att kulturen har 
varit patriarkalisk och kvinnans roll var underordnad eller en roll som definierades av männen 
eller ställdes i relation till en man. Denna formulering styrker den traditionella könsrollen i 
samhället. Vi frågar oss om skribenten skulle formulera sig på samma sätt om respondenten var 
en man: ”det var en gång en trebarnsfar som om han alls syntes framträdde som ett bihang till 
sin driftige maka.” För att ytterligare poängtera här kan vi upplysa läsaren om att ordet 
trebarnsfar markeras som ett stavfel i Word 2000 till skillnad från trebarnsmor som alltså är ett 
befintligt ord.  
 
Intervjun fortsätter med att skribenten tar upp ordet chipsdrottning, följt av ”ett epitet som 
Signhild måste tugga i sig. Även om det bär emot.” Siivonen (1994, s. 38) menar att 
kvinnoförnamn ofta är diminutiver (förminskningsord) och markerade varianter av mansförnamn. 
Samma sak gäller för många ord som beskriver kvinnor, exempelvis ordet drottning, som är 
bildat av avledningsändelsen –ing till drott(en) som betyder furste eller kung. En liknande 
ordbildning hittar vi i kär(r)ing, som består av karl + -ing (Bergman 2007, s. 76). 
 
Journalisten noterar att det ligger en del rester på golvet, som hon själv kallar ”snafs”, närmare 
bestämt rester av cashewnötter. ”Det noterar inte Signhild. – Det har jag inget ansvar för alls 
här, men hemma hade jag sett det.” Vi ser det som självklart att Signhild inte lägger vikt vid att 
representationsrummet är nedstökat, eftersom det inte är hennes uppgift som ordförande (!) att 
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städa detsamma. Återigen en traditionsbunden koppling mellan kvinnan och hemmets sysslor. 
Journalisten i fråga hade kanske inte ens vågat påpeka detta för en man i samma position?  
 
Journalisten refererar till de högt uppsatta inom organisationen som ”gubbar” och ”tanter”. Vi vill 
påvisa att dessa ord inte är symmetriska. Ordet tant kommer från fornfranskans ante, som sedan 
blev engelskans aunt. Det franska ordet blev senare tante från ta ante (din tant). I sin ursprungliga 
fornfranska betydelse är ordet fars syster, alltså faster (Bergman 2005, s. 594). Det symmetriska 
ordet till tant ska i så fall vara farbror och inte gubbe. Tant syftar till något familjerelaterat, 
medan gubbe är helt familjeneutralt. Återigen kopplas kvinnan till familjen. Ett annat 
symmetriskt alternativ vore gumma och gubbe.  
 
 

5.3 En poetisk ansats – intervju 1 
 
Vilka egenskaper har Signhild i denna intervju? Hon beskrivs som okänd för många, samtidigt 
som hon sägs vara den enda ledande kvinnan i Svenskt Näringsliv och därmed en av Sveriges 
mäktigaste kvinnor. Hon beskrivs även som maka och mor, samt en kvinna med ett moderligt 
leende, glada livliga ögon och ett snällt utseende. Det verkar dock finnas en annan sida bakom 
detta, då hennes ögon sägs kunna bli kolsvarta på bråkdelen av en sekund, att hennes nypor är 
hårda som järn samt att hon har jord mellan tårna och skit under naglarna. Ytterligare egenskaper 
är som ägare, ordförande och socialdemokraternas största fiende.  
 
Den första känsla vi får av hur Signhild beskrivs i intervjun är att hon framställs som en hjälte, 
därför att hon har kommit långt i en mansdominerad värld. Samtidigt känner vi att journalisten 
väljer att framhäva drag som förminskar hjälterollen, genom att beskriva henne med traditionellt 
kvinnliga egenskaper. Plotten fokuserar delvis på hennes prestationer, ärofulla segrar och 
framgångar, men ordet ”kvinna” läggs till många gånger som om det var någon oförtjänt 
motgång, som Signhild måste lära sig att leva med. Den poetiska tropen är därför en illvillig, 
övernaturlig kraft som eventuellt haft sin hand med i spelet. Hon är inget offer, eftersom hon 
lyckats ta sig långt, men samtidigt finns den övernaturliga kraften i hennes kön över allt hon 
lyckats prestera. Hon kan inte bara vara duktig utan måste alltid vara kvinna och duktig. Kan det 
vara så att ”glastaket”, det vill säga det osynliga tak som gör att kvinnor har svårt att ta sig till 
toppositionerna i företag, finns med i bakhuvudet på journalisten och att det är denna illvilliga, 
övernaturliga kraft som vi känner av i intervjun? I stort anser vi att intervjun spelar på känslorna 
beundran och stolthet, eftersom Signhild faktiskt beskrivs som en framgångsrik person inom 
näringslivet. Samtidigt finns en sorts medömkan över det faktum att hon föddes som kvinna och 
nu måste slåss med männen på deras arena. Intervjun avslutas med frågor som har lite, eller inget 
alls, med hennes karriärmässiga roll att göra, vilket återigen blir en vändning från 
hjälteframställningen till något mer mänskligt, eller kanske rent av kvinnligt.  
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5.4 En poetisk ansats – intervju 2 
 
Vilka egenskaper har Signhild i denna intervju? Återigen beskrivs hon som ordförande, vilket 
hon numera är för Svenskt Näringsliv. Hon sägs också ha varit ett osynligt bihang till sin make. 
Hon mamma, maka, syster, drottning, barnpassare och årets Ruter Dam. Här har Signhild gått 
från att vara någon osynlig till någon viktig. Vi får känslan av att maka, mor och syster i denna 
intervju ses som bra drag. Tillsammans med drottning och årets Ruter Dam ger intervjun ett mer 
episkt intryck än den förra. Hon lyckas vara mamma, fru och framgångsrik inom näringslivet. 
Samtidigt är den inte fullt ut episk, utan kanske av ett lättare, mer sentimentalt slag. Journalisten 
adresserar läsarnas intresse för kärlek och tillgivenhet. Plotten lägger delvis fokus vid 
prestationer, ärofulla segrar och framgång, så som att hon har tagit över som ordförande för 
Svenskt Näringsliv nyligen. Hon är samtidigt ett tydligt föremål för kärlek och denna framställs 
som en bidragande faktor till att hon hamnat där hon är idag. Signhild har gjort en resa från att 
vara ett osynligt bihang till att bli den drottning hon nu är genom att starta ett företag tillsammans 
med sin man i syfte att kunna spendera mer tid med barnen. Tropen därför är kärlek; kärleken till 
familjen och till Svenska Lantchips. Signhild tillåts känna stolthet över sig själv och sina 
prestationer, men vi tycker mer att känslorna kärlek, omtanke, generositet och tacksamhet finns 
med i intervjun.  
 
 

5.5 Analys av det kvantitativa resultatet 
 
Vi har även dragit ett antal slutsatser av den kvantitativa undersökningen av materialet i Veckans 
Affärer och Affärsvärlden. Som framgår av materialet har Veckans Affärer något större andel 
kvinnor i sina intervjuer än Affärsvärlden, den förra har runt 20 procent båda åren medan den 
senare lägger sig på 13 procent. När vi tittade på andelen kvinnor som även fanns på framsidan 
av tidningen blev vi något överraskade, eftersom vi hade med oss tidningen Visions siffror 
angående detta från 2001. Då hade endast mellan 13 och 24 procent av kvinnorna funnits på 
framsidan. Vi vill återigen lyfta fram citatet ”redaktionerna menade att de speglade samhället och 
att näringslivets arena innehåller få kvinnor. Samtidigt lovades bättring på området.” (Edström 
2002, s. 30) Den fråga vi således kan ställa oss är om redaktionerna fortfarande speglar samhället 
så som det ser ut? Vi måste i så fall ifrågasätta hur andelen kvinnor på ledande positioner gått 
från mellan 13 och 24 procent år 2001 till mellan 85 och 100 procent fem år senare. Kan det rent 
av vara så att denna ”bättring” som utlovades faktiskt har genomförts i syfte att lindra det 
kollektiva dåliga samvetet? Redaktionerna speglar med andra ord inte längre samhället eller 
näringslivets arena på ett verklighetstroget sätt, men de skapar en ny sorts verklighet liksom för 
att kunna säga ”vi har minsann gott om kvinnor i våra tidningar, de finns med på omslagen titt 
som tätt”. Dessutom kan vara värt att notera att den tidning som faktiskt har färre intervjuer med 
kvinnor har med dessa till 100 procent på sina omslag. Det tycker vi är ganska tänkvärt.  
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6. Slutsatser – stå istället för texten 
 
Här kommer vi att framföra vår hypotes om ett fenomen som kommit fram under de tidigare 
stadierna av läsning. Vi ställer oss istället för textens författare och försöker gå bortom de 
perspektiv som påverkade oss tidigare. Fokus i denna utforskning ligger på att göra ett 
existentiellt framträdande ur texten. Vi tar med oss vårt liv och våra förförståelser in i texten, som 
om vi stod istället för författaren och därmed blir författaren. Huvudfrågorna är ”vad gör texten 
med oss?” och ”vad gör vi med texten?”.  
 
Efter att ha studerat och analyserat Signhilds två intervjuer har det framkommit att hon som en av 
få kvinnor på en hög chefsposition i det svenska näringslivet samtidigt är en motståndare till 
könskvotering. Enligt Signhild ska den person som är bäst lämpad för uppgiften få jobbet och 
könet ska därmed inte vara avgörande. Signhild menar att hon inte är emot kvotering för att det 
har med kvinnofrågan att göra utan med äganderättsfrågan. Enligt henne är det väldigt viktigt att 
ägarna till börsbolagen ska få bestämma vilka som ska sitta i styrelsen och inte regeringen. Hon 
jämför könskvotering med kvotering av etnisk bakgrund eller ålder på styrelseledamöterna. 
Signhild är bara en i mängden av alla ledande kvinnor som är motståndare till könskvotering, 
vilket vi upptäckte då vi läste intervjuerna i Veckans Affärer och Affärsvärlden. Hon får därför 
representera vår hypotes.  
 
Tycker du att män och kvinnor är intellektuellt jämställda? Tycker du att det finns skillnader 
mellan män och kvinnor som inte är socialt skapade? Tycker du att det finns för få kvinnor på 
höga chefspositioner i svenska företag? Har kvinnor lika stor rätt till ett gott liv som män? 
 
Om du har svarat ja på ovanstående frågor borde du enligt vår logik vara för könskvotering, som 
idag är den snabbaste och mest effektiva lösningen på problemet med för få kvinnor i styrelserna. 
Detta till trots är chansen mycket stor är du är en motståndare, vilket vi alltså har märkt av de 
intervjuer vi gått igenom. Just nu tänker du säkert att du inte alls bör vara för kvotering bara för 
att du svarat ja på frågorna, det finns ju så många andra skäl till att vara emot kvotering. 1. Det 
sätter andra egenskaper än kompetens i första rummet. 2. Det kan skapa ett sorts B-lag, där de 
inkvoterade kvinnorna ses som mindre värda. 3. Det öppnar upp för diskussioner om all sorts 
kvotering; etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller ålder. 4. Kvinnor reduceras till 
representanter för en grupp snarare än individer.  
 
Vi menar dock att det du nu håller på med är en moralisk diskussion, som strider mot det som är 
etiskt korrekt. Den etiska lösningen är att kvotera in kvinnor i styrelserummen i svenska företag. 
Det goda livet är lika mycket deras som männens, vilket du håller med om sedan du svarade ja på 
våra inledande frågor. Att göra en moralisk diskussion av ett etiskt dilemma är ett väldigt slugt 
sätt att skydda sig själv och sina intressen, ja sin egen rätt till det goda livet. Vi vill påstå att vi 
idag gör moraliska diskussioner av etiska problem. Ju mer vi pratar om problemet, desto mindre 
tvingas vi ta tag i det, men samtidigt ger vi sken av att vara intresserade och att vilja lösa det. På 
liknande sätt har Edström (2002, s. 33) lagt märke till att det riktiga problemet (för få kvinnliga 
ledare) undviks genom att medierna lyckas ge kvinnorna i näringslivet mycket uppmärksamhet 
samtidigt som deras roll som ledare osynliggörs. Det blir en lösning, men inte lösningen på det 
riktiga problemet. Det riktiga problemet är att det finns för få kvinnor i styrelser, på vd-poster och 
som koncernchefer, men för att slippa lösa det riktiga problemet har andra lösningar skapats som 
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är de brott vi har uppmärksammat i denna uppsats. Genom att ge kvinnor medieutrymme, att 
förminska de kvinnliga ledare som finns och att vara emot kvotering lyckas vi upprätthålla en 
struktur samtidigt som det ger sken av att vilja lösa det riktiga problemet.  
 
Ordet etik härstammar från det grekiska språket och står för sed, vana. Ordet moral är den 
latinska överensstämmelsen till etik. Det är därför lätt hänt att de blandas samman. Vi slog upp 
orden etik och moral i ett engelskt lexikon (Norstedts engelska ordbok, 1997) och fick 
översättningen: etik – ethics (i betydelsen ’principer’), moral – etik: ethics, seder: morals. Det är 
med andra ord inte konstigt att dessa ofta ses som synonymer till varandra. Skillnaden mellan 
begreppen brukar sägas ligga i att etik är kunskapen om moralen, eller hur människan speglar sin 
moral. Etiken står för de tankar, regler och lagar som människan utformar sina handlingar efter. 
Moralen är å andra sidan egenskapen att kunna veta vad som är rätt och vad som är fel. Problem 
uppstår då det inte alltid går att lagstifta om vad som är rätt eller fel (www.ne.se; etik & moral). 
 
Inom postmodernismen är individen ett centralt begrepp och vi tror att det är upp till var och en 
att själv avgöra vad som är rätt eller fel. Bauman (s. 43, 1995) menar att samhället, dess 
bestående existens och dess välfärd möjliggörs genom sina medlemmars moraliska kompetens, 
inte tvärtom som vi tidigare fått höra. Alan Wolfe (ur Bauman s. 43-44, 1995) uttrycker moral 
som en praktik som förhandlas fram mellan å ena sidan agenter som har förmåga att utvecklas 
och å andra sidan en kultur som kan förändras. Slutsatsen blir att det är människornas moraliska 
förmåga som gör dem så häpnadsväckande kapabla att skapa samhällen och mot alla odds trygga 
sin – mer eller minde framgångsrika – överlevnad. Moralen är mångfaldig eftersom det sällan 
eller aldrig finns ett val som är rätt för alla. Etiken vill vara den enda moralkodexen och den 
uppsättning föreskrifter som ska följas av varje moralisk person. Här i ligger dilemmat eftersom 
etiken betraktar denna mångfald av mänskliga beteenden och ideal som en utmaning och 
obeslutsamheten vid moraliska bedömningar som ett osunt tillstånd som längtar efter att bli 
korrigerat (Bauman s. 31, 1995).  
Genom att journalisterna frågar i princip varje intervjuad kvinnlig ledare om just könskvotering 
och genom att majoriteten av dessa också är emot det skapas en struktur. En struktur i ett 
samhälle skapat av oss i syfte att trygga vår egen överlevnad och vårt eget goda liv. När män 
sedan läser om kvinnor som är motståndare till könskvotering, ser de många gånger ingen 
anledning till att själva stödja den. 
 
Problemet är att det finns för få kvinnor i svenskt näringslivs toppositioner, en lösning på 
problemet är könskvotering. Det har använts och fungerat i vårt grannland Norge och det finns 
egentligen ingen anledning till att inte använda samma metod i Sverige. Inga andra lösningar har 
direkt gjorts gällande, all energi läggs på att diskutera och vända ut och in på begreppet 
könskvotering. Listigt på ett sätt som vi kanske inte tänker på. Inte ens de som diskuterar är direkt 
medvetna om hur debatten är en lösning på ett problem, problemet att de inte vill släppa taget om 
det trygga och välkända och sitt eget goda liv. Det blir som vi tidigare skrev, en ond osynlig 
cirkel, där inga steg i rätt riktning tas, utan istället diskuteras och diskuteras det, om och om igen. 
Det är enligt oss den effekt som medias uppmärksamhet kring ämnet ger på läsarna. Vi nämnde i 
problemformuleringen att medias fokus på jämställdhet och kvotering har skapat en indirekt 
uppfattning om att det finns en skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. På samma sätt 
serverar media oss färdigpaketerade åsikter om kvotering och därmed tvingar oss att ta ställning 
för eller emot. En naiv läsare tar till sig dessa argument och ser dem som ett första steg till en 
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konkret lösning. Vi vill utmana er att istället se detta som en verklighet skapad av våra ord. Om 
vi slutar tala om det slutar det att existera? 
 
Vår hypotes är därmed att en försvarsställning intas bland ledande personer i svenska företag 
genom att de för en moralisk diskussion om ett etiskt problem. På så sätt kommer de bort från att 
lösa problemet, till att istället bekräfta att ett minoritetsproblem existerar. Detta utnyttjas i sin tur 
av journalisterna som väljer att intervjua kvinnliga ledare, ge dem utrymme och ifrågasätta deras 
inställning till könskvotering. Allt detta leder till ytterligare diskussioner, statistik och 
uppmärksamhet istället för att det riktiga problemet tas itu med. En lösning har skapats i form av 
ett samhälle som är emot kvotering av kvinnor, som ett sätt att trygga sin egen överlevnad. 
Människor är minst sagt häpnadsväckande kapabla att göra detta. Vi har genom språket skapat en 
verklighet som inte skulle ha existerat om vi inte talade om den på det sätt vi gör.  
 
Det finns idag en oförfalskad individualism hos människor och vi söker alla efter det goda livet. 
Vårt sökande begränsas egentligen bara av omgivningens krav på moral. Är det så att moralen 
tillsammans med denna individualism tar sig uttryck i strukturer så som den vi påstår att cheferna 
tillsammans med journalisterna har skapat? Det råder hård konkurrens om de högre 
chefspositionerna, alla vill försvara sin rätt till det goda livet. 
 
I problembakgrunden funderade vi kring frågor som vi inte trodde att journalister ställer till 
manliga ledare i samma utsträckning som kvinnliga: 

1. ”Upplever du det som svårt att finna balans mellan karriären och familjen?”  
2. ”Vad tror du att dina anställda uppskattar i ditt ledarskap?”  
3. ”Vilken typ av ledare är du?” 
4. ”Hur ser du, som enda kvinna i styrelsen, på kvotering?” 

 
Den första frågan upplever vi som en fördom som säkert många har om journalister. Enligt vår 
undersökning förekom dock inte denna fråga i intervjuerna. Åtminstone inte på det sätt som den 
är formulerad ovan. Den andra frågan förekom i en av intervjuerna då ledarens sekreterare blev 
tillfrågad att uttala sig om dennes egenskaper. I övrigt förekom ofta målande beskrivningar om 
kvinnornas ledaregenskaper, ibland uttalade av journalisten och ibland av ledaren själv. Vilket 
även är svaret på den tredje frågan. Frågan om kvotering återfanns i princip samtliga intervjuer.  
Slutsatsen vi drar av detta är att journalisterna har blivit medvetna om hur viktigt det är med en 
jämställdhetsvinkel. Därmed har de blivit listigare, istället för att fråga om karriären och familjen, 
har fokus lagts på könskvoteringsfrågan och till viss del även på frågan om ett kvinnligt 
ledarskap. Det är lätt att få intryck av att ingen vikt läggs vid respondentens kön i intervjuerna, 
eftersom frågor som den första inte kan hittas i texten. Vi tror att läsaren många gånger har en 
förutfattad mening om att frågor av denna typ kommer att finnas i intervjun. När sedan läsaren 
upptäcker att så inte är fallet blir denna positivt överraskad, men i själva verket lurad, eftersom 
könsåtskillnaden istället finns mellan raderna. Vi tror också att respondenten på ett omedvetet 
plan är beredd på denna sorts frågor, och luras på så sätt in i att diskutera kvinnofrågor eftersom 
skribenten ger intryck av att inte se respondenten som ett offer. 
 
Vårt forskningsproblem lyder: hur kan texter i affärsrelaterade tidskrifter formuleras för att 
avlägsna åtskillnaden i framställningen av kvinnliga och manliga ledare i svenskt näringsliv? I 
vårt empiriska resultat har vi kommit fram till att det finns en ”vinkling” inom 
näringslivsjournalistiken vilken, på ett många gånger diskret sätt, ökar gapet mellan kvinnliga 
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och manliga ledare, istället för att minimera det. Ansvaret kan delvis läggas på språket så som det 
är uppbyggt, men samtidigt bör journalister bli mer medvetna om denna problematik för att 
undvika den, och därmed inte påverka läsarna i en viss riktning. Samtidigt skulle en ökad 
förståelse för fenomenet från ledarna sida också kunna hjälpa till att avslöja journalisternas knep 
och därmed minska klyftan. 
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7. Avslutande diskussion 
 
”Vägra acceptera att något är rätt bra för att det finns där och vägra att ta för givet att det som 
människor gör inte är något annat än vad de tror att de gör eller hur de berättar vad de gjort.  
Det gäller för många saker att ju mer de behövs, desto mer svåråtkomliga är de.” (Bauman s. 25, 
1995). 
 
Samhället idag är inte jämställt, men som Siivonen sa borde det vara journalisternas ansvar att 
anstränga sig för att undvika ytterligare ojämställdhet i den bild de ger av verkligheten. Vad är 
verkligheten egentligen? De texter vi läser i Veckans Affärer och Affärsvärlden stämmer väl 
överens med våra erfarenheter och andra texter vi har läst, därför är de verkligheten och sanna i 
just den bemärkelsen. Genom att omstöpa relationerna och se saker i ett annat ljus har vi 
människor förmågan att se att vad som sägs och hur vi berättar om vad vi har gjort inte alltid är 
precis det. Vår häpnadsväckande förmåga att skapa samhällen och strukturer kan lika väl 
användas för att rasera dem och skapa om dem. Det finns ingen anledning att låta saker som 
behövs vara svåråtkomliga för oss, det finns alltid en lösning. Tack vare moralens pluralistiska 
drag kommer lösningen inte att vara den bästa lösningen för alla, men den kan trots det vara 
etiskt riktig. Vill vi verkligen ha fler kvinnliga ledare? Om svaret är ja har vi nu givit er en 
hypotes om hur problemet kan betraktas. Det vi har sagt kan stämma eller vara helt fel, men vi tar 
ansvar för de påståenden som gjorts.  
 
Efter en mycket funderingar kring valet av förklaringsmodell i denna uppsats bestämde vi oss för 
att använda abduktion, detta på grund av flera anledningar, vilka gås igenom i metodkapitlet. Att 
förstå den abduktiva metoden upplevde vi inte som särskilt svårt till en början, när det väl kom 
omkring visade det sig dock betydligt svårare att se hur den skulle implementeras på vår 
forskning. Vi är i efterhand mycket nöjda med att vi ändå valde att kämpa med denna metod, 
eftersom det mest intressanta med den är att den alltid lär en något nytt. Vi visste inte när vi 
började skriva uppsatsen, då vi valde forskningsområde och frågorna formulerades, vad studien 
skulle avslöja, eller ens om den skulle avslöja något alls. Efter att analysen genomförts satt vi och 
pratade om de olika intervjuerna och deras karaktär. Utan att lägga någon vikt vid det just då 
noterade vi båda två att ämnet kvotering var återkommande i flera av dem. Denna tanke lade 
sedan grunden för vår hypotes om kvotering och medias roll i varför vi inte kommit längre i 
Sverige trots att ämnet varit aktuellt en längre tid. Den abduktiva metoden och framför allt det 
narrativa perspektivet har lärt oss att även om vi fick den frihet vi eftersträvade i vårt skrivande är 
det ändå en chansning som görs, där slutresultatet kan visa sig bli hur som helst. Vad läsaren 
måste förstå är att vi under arbetet med denna uppsats sett ett ”ljus” genom att arbeta med 
texterna, men att förmedla denna insikt är inte lika enkelt som att få den. Det kanske är så med 
den abduktiva metoden, som kritiken många gånger också påpekar, att den är subjektiv i sin 
karaktär. Detta anser vi dock inte vara ett tecken på att det skulle vara sämre forskning. De 
insikter vi vunnit genom vår forskning finns med oss även i andra situationer, då vi väljer att 
tänka om och se saker och ting på ett annat sätt.  
 
Det mest intressanta med uppsatsen var att anlägga ett narrativ perspektiv på de utvalda texterna, 
eftersom området är undersökt tidigare men vad vi kunde finna har ingen gjort det på just detta 
sätt. Slutligen anser vi att denna uppsats lagt en bra grund för fortsatta studier inom 
managementområdet. 
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Tänkbar fortsatt forskning på området kan vara att studera debatten om kvotering ur ett narrativt 
perspektiv. Vi skulle kunna tänka oss att forskaren gör en insamling av berättelser från 
studiefältet som sedan utsätts för en kritisk läsning, och på så vis kan bringa ny förståelse för 
ämnet. Med utgångspunkt i våra hypoteser kan vidare forskning också läggas inom andra 
områden, som exempelvis den offentliga sektorn, den politiska arenan, idrottsvärlden etc. En 
forskare skulle även kunna undersöka ett enskilt företag med frågeställningen ”varför finns det så 
få kvinnliga ledare på företaget” och utgå från att den rådande situationen är en struktur som 
skapats som en lösning, på liknande sätt som diskussionen om kvotering. En annan sak som 
skulle vara intressant att undersöka är vilken effekt en lag om könskvotering skulle få, ur ett 
etiskt såväl som ett moraliskt perspektiv.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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