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Sammanfattning     

Uppsatsens titel:  Bilden av ledaren i media - en studie i hur kvinnliga respektive 
manliga ledare framställs i media 

Seminariedatum:  2006-06-05 

Ämne/kurs:   FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng 

Författare: Michael Hultberg, Karin Högberg, Charlotta Taranger 

Handledare:   Anna Stafsudd 

Fem nyckelord: Media, Ledare, Genus, Journalistik och Fiktion 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns några skillnader i hur manliga 
och kvinnliga ledare framställs i media. Om vår undersökning visar på att det finns 
skillnader vill vi redogöra för vilka skillnaderna är samt försöka hitta en förklaring till 
varför skillnaderna existerar. Finner vi ej några skillnader kommer vi att försöka 
redogöra för vad det beror på. 

Metod: Uppsatsen har en deduktiv hermeneutisk ansats och har undersökt media ur 
ett tvärvetenskapligt perspektiv med betoning på företagsekonomiska och 
medievetenskapliga aspekter.  

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska bas utgörs av relevanta teorier i 
ämnena företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap samt 
genusvetenskap. Vi använder oss av teorier för medieanalys i kombination med 
teorier kring ledarskap och genus för att skapa en så heltäckande teoretisk bas som 
vi anser krävs för att uppfylla vårt syfte. Till exempel använder vi oss av Rosabeth 
Moss Kanters teorier kring minoritet samt Anna Wahls teorier kring kvinnliga ledares 
strategier.  

Empiri: Studien omfattar tidskriften Veckans Affärer, tv-serierna Kronprinsessan och 
Kommissionen samt filmen Sprängaren. De tre senare representerar den fiktiva 
delen av media medan Veckans affärer representerar journalistisk text. 

Resultat: Uppsatsen kom fram till att det finns en skillnad i hur män och kvinnor 
framställs i media, framförallt är det skillnad i hur frekvent de förekommer. Vidare kan 
vi se tydliga mönster i hur generaliseringar och stereotyper används för att förmedla 
olika budskap om ledaren.  
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Abstract 

Title: Bilden av ledaren i media - en studie i hur kvinnliga respektive manliga ledare 
framställs i media 

Seminar date: 05-06-2006 

Course: FEK582, Bachelor thesis in Business Administration, 10 swedish credits (15 
ECTS) 

Authors: Michael Hultberg, Karin Högberg, Charlotta Taranger 

Advisor/s: Anna Stafsudd 

Key words: Media, Leaders, Gender, Journalism, Fiction 

Purpose: The essays objective is to study media to see if there is a difference in how 
male and female leaders are depicted. If such difference is found we aim to show 
what those differences are and try to explain why they exist. If such differences does 
not exist, we will try to explain why they don’t. 

Methodology: The essay has a deductive, hermeneutic approach to the subject. The 
essay is cross scientific but with emphasis on business and media aspects.  

Theoretical perspectives: The essay theoretical base is constructed of business-, 
media- and gender studies. We use theories in media analysis in combination with 
theories about leadership and gender to create a theoretical base broad enough to 
satisfy our purpose. For example we use Rosabeth Moss Kanter’s theories about 
minorities and Anna Wahls theory about strategies for female leaders.  

Empirical foundation: The essay studies the business periodical Veckans Affärer, 
the tv-series Kronprinsessan and Kommissionen and the movie Sprängaren. The 
three latter represents the fictional media while Veckans Affärer represents the reality 
based media.  

Conclusions: We find that there are differences in how media depicts male and 
female leaders. The biggest difference is in how frequently the appear in media. 
Furthermore we see a pattern in how generalisations and stereotypes are used to 
convey a message. 
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1 Inledning 
Vår uppsats kretsar kring bilden av ledaren i media framförallt hur ledare framställs. I detta 

inledande kapitel definieras problemformulering, syfte och avgränsningar. Dessutom 

innehåller kapitlet uppsatsens disposition.  

1.1 Problemformulering 
Media utgör en stor del av våra liv och påverkar i hög grad vår verklighetsuppfattning och 

verkar som en normsättare i samhället. Vi hävdar att media också påverkar vår uppfattning 

om vad som är rätt och fel. Genom att media dikterar vem som hörs och syns har man makten 

att förstärka föreställningar och schabloner, som till exempel könsrollerna. Massmedia 

förmedlar inte bara föreställningar om kön utan även föreställningar och mentala bilder kring 

kvinnliga respektive manliga ledare; hur ledare uppfattas och vilka egenskaper de skall ha 

menar vi ofta förmedlas i och av media. Med andra ord fungerar massmedia som en producent 

av verkligheten och våra mentala bilder av ledaren.1 Den franske sociologen Pierre Bourdieu 

menar att framförallt televisionen är ett verktyg som skapar verkligheten snarare än återger 

den. Han menar att det finns en stor fara i att televisionens bilder har en förmåga att skapa vad 

han kallar verklighetseffekt det vill säga när tittarna tror att det de ser är sant. Bourdieu är 

mycket kritisk till den makt journalisterna utövar genom att publicera det som ligger i deras 

intressen.  

 

Bourdieu använder metaforen ”glasögon” för att förklara hur journalister ser vissa saker men 

inte andra. Med samma metafor förklarar han varför journalister ser vad de ser på ett visst 

sätt. Han menar att journalister själva gör ett urval och en konstruktion av det utvalda. 

Bourdieu säger att urvalet går ut på att välja det som är spektakulärt och sensationellt. 2  

Birgitta Conradson och Angela Rundquist menar att journalister är styrda av tidsfaktorn vilket 

gör att de tvingas få fram vad de vill berätta mycket fort. Ytterligare faktorer som påverkar 

deras arbete är konkurrensen från andra medier samt att även läsarna antas ha ont om tid. 

Dessa faktorer menar författarna gör att journalister använder sig av schablonmässiga uttryck 

för att spara tid men också öka läsarintresset. Med andra ord menar de, tillspetsas 

beskrivningen av individer, inte minst bilden av ledaren, för att dramatisera texten samt göra 

                                                 
1 Conradson & Rundquist  (1997)  
2 Bourdieu (2000)  
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den mer spännande.3 Detta är något som även påverkar bilden av ledaren i media. Tidspressen 

samt förenklingen genom schablonbilder har enligt Conradson och Rundquist gått så långt att 

det inom Sveriges Radio används en särskild lista med namn på kvinnor att ta till när ämnet 

kvinnligt ledarskap dyker upp.4 Maria Edström i sin tur menar att personer både inom nyheter 

och fiktiva medier såsom film och tv har en tendens att skapa stereotypa föreställningar om 

könsroller och inte minst ledarrollen. Edström ställer sig frågan om de kvinnliga ledare som 

förekommer i film och tv ”hjälper eller stjälper verklighetens kvinnliga chefer?”.5 

 

I vår uppsats använder vi oss bland annat av Anna Wahls teorier kring kvinnligt ledarskap 

samt Rosabeth Moss Kanters teorier kring minoriteter. Kanter menar att en grupps storlek i en 

organisation påverkar hur den blir behandlad. Vidare vill hon visa att kvinnors beteende i 

mansdominerade organisationer påverkas av kvinnornas minoritet. Istället för att tala om 

beteendet som ett resultat av det rådande klimatet talar man om karakteristiska egenskaper hos 

kvinnor.6 Forskningen kring kvinnligt ledarskap kretsar främst kring skillnaderna mellan 

manligt och kvinnligt ledarskap. Detta är något bland andra Anna Wahl, Charlotte Holgersson 

och Pia Höök ställer sig kritisk till. I och med att mannen är normen för en ledare blir kvinnan 

enligt Wahl et al en icke-ledare.7 Wahl menar att kvinnliga ledare använder sig av strategier 

för att klara av sina uppgifter som ledare, men att strategierna även fungerar som 

överlevnadsstrategier.8 

 

Wahl et al hävdar att samhällets könsordning sätter sin prägel på organisationer. De är kritiska 

till att organisationsteorin inte tagit hänsyn till betydelsen av kön i sina beskrivningar av 

organisationer. De tolkar avsaknaden av problematiseringen kring varför män dominerar på 

ledande positioner som att det är något som anses vara helt naturligt.9 Yvonne Hirdman säger 

att könsroller numera syftar till socialt konstruerade skillnader mellan könen snarare än 

biologiska skillnader. 10 Vår teori kretsar kring tre ämnen: organisationsteori, genusvetenskap 

samt medievetenskap.   

 

                                                 
3 Conradson & Rundquist (1997)  
4 Ibid. 
5 Edström (2002) s. 65 
6 Kanter (1977)  
7 Wahl, Holgersson & Höök (1998) 
8 Wahl (1992) 
9 Wahl et al (1998)  
10 Hirdman (1998) 
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2001 gjordes under två månader (oktober- november) en undersökning av Observer, en 

organisation som utför medieanalyser.11 Undersökningens syfte var att hitta samtliga 

medieinslag där kvinnor på chefspositioner inom svenskt näringsliv figurerar. Sammanlagt 

undersöktes innehållet i 34 tidningar samt nyhetssändningar i SVT, TV4 samt SR. Materialet 

analyserades både kvalitativ och kvantitativt. Resultatet av undersökningen visade att det 

under perioden publicerats 186 artiklar kring kvinnliga ledare i näringslivet (Edström säger 

dock inte hur många artiklar som totalt publicerats i ämnet under denna period) men att hela 

40 procent av dessa bestod av artiklar som handlade om Marianne Nievert och Marie Ehrling. 

Detta betyder att endast ett fåtal kvinnliga ledare figurerar i media. Som ett komplement till 

studien har journalisten Maria Edström granskat samtliga nummer av Veckans affärer samt 

Dagens industri under samma period. Anledningen var att hon ville få en bild av vilka 

sammanhang kvinnor förekommer i och hur bilden av den manliga och kvinnliga ledaren ser 

ut i dessa medier.12 Vi är kritiska till att Edström fokuserar på siffror istället för att se till det 

budskap som texterna förmedlar. Det vi framförallt ifrågasätter i Edströms forskning är att 

hon redovisar siffror kring hur många kvinnor som förekommer i vilka tidningar men att det 

inte redovisas någon referensram till dessa siffror. Detta, menar vi, gör att siffrorna blir 

intetsägande. Vi hade hellre sett att siffrorna satts i ett sammanhang. Det Edströms studie 

visar är i vilket sammanhang de kvinnliga ledarna figurerar. Visserligen diskuterar hon kort 

vilket mönster bilderna på de manliga respektive kvinnliga ledarna visar, samt vilka 

rubriksättningar som används, men vi menar att analysen blir relativt tunn. Vi efterlyser en 

komplettering till denna analys för att få en djupare förståelse, inte bara i vilka sammanhang 

som kvinnliga ledare förekommer i, utan även hur de framställs.  

 

Hur kommer vi in i bilden? Vi vill ta reda på om det finns några skillnader i hur manliga och 

kvinnliga ledare framställs i media, men inte enbart i den skrivna journalistiken utan även 

inom fiktionen. Vi kommer att lägga vår fokus på personporträtt av ledare i tryckta 

medietexter men även analysera bilden av ledaren i fiktiva medietexter. Våra frågeställningar 

kommer att kretsa kring vilka olika ledaregenskaper som lyfts fram, vilka som beröms och 

kritiseras och framförallt om ledarna framställs olika i medierna beroende på vilket kön de 

har. Finns det generella ledaregenskaper som uppskattas eller uppskattas de beroende på 

vilket kön ledaren har?  

                                                 
11 Edström (2002) 
12 Ibid. 
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1.2  Syfte 
Vårt mål är att undersöka om det finns några skillnader i hur manliga och kvinnliga ledare 

framställs i media. Om vår undersökning visar på att det finns skillnader vill vi redogöra för 

vilka skillnaderna är samt försöka hitta en förklaring till varför skillnaderna existerar. Finner 

vi ej några skillnader kommer vi att försöka redogöra för vad det beror på. 

1.3 Avgränsningar 
Vår ambition är inte att täcka in hela medieutbudet i vår undersökning, utan vi vill istället 

fokusera på ett urval av medier där ledaren mer ingående porträtteras. För att kunna ge en 

vidare bild av det media har vi valt att analysera såväl fiktion som verklighet och såväl rörliga 

bilder som tryckt media. Vi har begränsat vår studie till att studera fiktion i form av film och 

TV-serier, samt verkligheten i form av artiklar i ”Veckans Affärer” (hädanefter kommer vi att 

använda förkortningen VA). Vi har valt att ha rörliga bilder eftersom det är ett medium som 

använder sig av en snabb berättarteknik, det vill säga det finns varken tid eller utrymme till 

några fördjupade porträtt av ledarna. Detta gör att man använder sig av generaliseringar, 

stereotyper och fördomar för att snabbt skapa förståelse hos publiken.13 Detsamma gäller 

framförallt i filmer som har en begränsad tid, ofta på två timmar. Medan i mångt och mycket 

allt berättande i film sker med hjälp av bilder valde vi att även studera hur ledare framställs i 

tryckt media (VA) där det finns mer utrymme för information.14  

                                                 
13 Thelander i Jarlbro (Red.) (2000)  
14 Dahlgren i Jarlbro (Red.) (2000) 
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1.4 Disposition 
 
KAPITEL 1 – INLEDNING  
 
I det första kapitlet redogör vi för vår problemformulering, vårt syfte och våra avgränsningar. 
  
KAPITEL 2 – TEORI  
 
I detta kapitel görs en genomgång av relevanta teorier i ämnena: kön och genus, ledarskap och 
media. 
 
KAPITEL 3 – METOD  
 
I detta kapitel redovisas vårt tillvägagångssätt, vår vetenskapliga ansats samt teorier kring 
tolkning av medietexter. 
 
KAPITEL 4 –  ANALYS 
 
I detta kapitel redovisar vi vår analytiska tolkning av vårt empiriska material som leder till en 
redovisning av vårt resultat.  
  
KAPITEL 5 – SLUTDISKUSSION 
 
I detta slutliga kapitel redogör vi för vår slutdiskussion samt föreslår områden för fortsatt 
forskning. 
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2 Teori 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för de teorier som kommer att användas i den 

kommande analysen. Vårt teorikapitel består av tre teman; kön och genus, ledarskap samt 

media. I den första delen av kapitlet definierar vi relevanta begrepp såsom kön och genus, 

vilka vi kommer använda genom hela uppsatsen. Därefter redovisas teorier i genusvetenskap 

såsom skillnaden mellan kön och genus samt biologiska skillnader och sociala konstruktioner 

av kön. Vidare redogör vi för Bosseldals resonemang kring könens dikotomi. I den del av 

kapitlet som kretsar kring ledarskap redovisar vi för ledaregenskaper som tagits fram av en 

multinationell empirisk studie. Dessutom beskrivs ledaregenskaper som är förknippade med 

män respektive kvinnor vilka benämns som agentic respektive communal. I denna del tar vi 

även del av Wahls teorier kring kön och ledarskap samt vilka fördomar kvinnliga ledare möts 

av och slutligen kvinnors strategier. Kanters teorier kring homosocial reproduktion och vilka 

effekter kvinnliga ledares minoritet har i organisationen presenteras också. Vidare presenteras 

Conradson och Rundquists tankar om kvinnors makt och karriärkvinnan. Boëthius tankar om 

kvinnlig konkurrens avslutar avsnittet om ledarskap. Den sista delen av vårt teorikapitel 

kretsar kring media och dess symboliska makt. Vi redovisar hur medias bild av kvinnor i 

näringslivet tar sig uttryck samt vilka stereotyper media använder sig av i framställningen av 

manliga och kvinnliga ledare.       

2.1 Definition av relevanta begrepp 
Vi menar att då de begrepp som förekommer i debatten kring kön och genus givits flera 

innebörder beroende på vem som uttalar dem, måste vi definiera hur vi kommer att använda 

dem i vår uppsats. De begrepp som vi främst anser behöver en närmare definition är kön, 

genus, stereotyper, fördomar och diskriminering.  

2.1.1 Kön och genus 
Ordet genus syftar vanligtvis till den kulturella skillnad som finns mellan könen vilken 

härstammar från den biologiska uppdelningen mellan hanar och honor. För tydlighetens skull 

är det viktigt att göra en distinktion mellan kön och genus. Begreppet kön härstammar från 

den biologiska uppdelningen mellan hanar och honor medan genus är könet uttryckt i en 

social kontext15, det vill säga vad samhället anser vara kvinnligt respektive manligt. Genus 

bygger alltså på ett motsatsförhållande mellan könen.  

                                                 
15 Powell & Graves (2003) 
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Inom den feministiska forskningen har man valt att skilja mellan kön och genus, för att få en 

lättare förståelse för vad som är socialt konstruerade egenskaper och vad som utgör biologiska 

skillnader. Rubins menar att genus handlar om ”makt liksom om relationer mellan och inom 

könen”.16 Tidigare, innan genusbegreppet myntades, hade forskningen fokuserat på 

skillnaderna mellan könen. Ingrid Bosseldal hävdar att genus är socialt och kulturellt 

konstruerat och har inget med de anatomiska skillnaderna mellan män och kvinnor att göra.17 

Vi använder oss även av begreppet könsroll vilket enligt Hirdman syftar till den makt och 

relation som finns mellan könen. Hon menar också att könsroller numera syftar till socialt 

konstruerade skillnader mellan könen snarare än biologiska skillnader.18  

 

När man undersöker skillnader mellan könen studerar man hur män och kvinnor faktiskt 

skiljer sig åt medan en genusstudie undersöker hur människor tror eller tycker att män och 

kvinnor skiljer sig åt. Det finns till exempel en könsskillnad i ledarskapsstilen om kvinnor tar 

mer hänsyn till sina underordnade medan där finns en genusskillnad om människor i 

allmänhet tyckte att kvinnor tar mer hänsyn till sina underordnade. I vissa fall kan en skillnad 

i genus leda till en skillnad i kön. Om en förälder till exempel tror att deras son har andra 

utvecklingsmässiga behov än deras dotter så kan det leda till att de uppfostrar barnen på ett 

sådant sätt att de förstärker de skillnaderna som de tror finns. Det i sin tur kan leda till en 

självuppfyllande profetia.19 

 

2.1.2 Stereotyper, fördomar och diskriminering 
Könsskillnader kan berätta hur människor är benägna att agera på en arbetsplats medan 

genusskillnaderna kan tala om hur andra människor kommer att reagera på uppträdandet. Det 

är i genusskillnaderna som i sin tur manifesteras i stereotyper, fördomar och diskriminering. 

En stereotyp är en samling uppfattade egenskaper som man tror att en grupp av människor 

har. Att skapa stereotyper är en kognitiv aktivitet som handlar om att skapa och minnas hur 

egenskaper varierar mellan olika grupper. Till skillnad från att skapa stereotyper är en fördom 

en känslomässig aktivitet. Svenska akademiens ordbok definierar en fördom som en ”i förväg 

                                                 
16 Rubins i Miegel & Schoug (Red.) (1998) s.112 
17 Bosseldal i Miegel & Schoug (Red.) (1998) 
18 Hirdman (1998) 
19 Powell & Graves (2003)  
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(utan vederbörlig undersökning) till förfång för någon fälld dom”.20 Diskriminering räknas i 

sin tur som ett beteende.21  

2.2 Teorier kring kön och genus 

2.2.1 Könens dikotomi 
Connell talar om könens egenskapers dikotomi, det vill säga att män antas ha en uppsättning 

egenskaper och kvinnor en annan och att dessa står i motsats till varandra. Medan kvinnor 

antas vara omhändertagande, pratsamma och känslosamma antas män vara aggressiva, envisa 

analytiska och rationella.22 Bosseldal menar att media har ett stort intresse av enkla 

dikotomier samt stereotypa könskonstruktioner. Hon hävdar att ett problem inom den 

feministiska forskningen är att den genom att belysa de hierarkiska relationerna mellan män 

och kvinnor, istället reproducerar och förstärker stereotypa föreställningar. De egenskaper 

som har knutits till kvinnor respektive män har nästan alltid handlat om hierarkisk skillnad 

mellan paren och även motsatspar. De flesta konstruktionerna av dikotomin har enligt 

Bosseldal haft sitt ursprung i biologin, framförallt den kvinnliga, med fokus på det faktum att 

kvinnor kan föda barn samt kvinnors sexualitet. Vidare påstår hon att orsaken till att kvinnors 

förmåga att föda barn satts i centrum beror på att det är den enda stora skillnaden mellan män 

och kvinnor. Bosseldal menar att den enda skillnaden mellan könen som även utgör ett hinder 

för kvinnor, är just skillnaden i kön. På alla andra områden har kvinnor passerat hindren men 

av naturliga skäl kan de inte göra det på denna punkt.23  

 

Connell menar att den manliga överordningen ständigt byter skepnad efter vad tiden och 

samhället kräver men samtidigt behållit sin maktposition gentemot kvinnor.24  Wahl et al är 

kritiska till att organisationsteorin inte tagit hänsyn till betydelsen av kön i sina beskrivningar 

av organisationer. De tolkar avsaknaden av problematiseringen kring varför män dominerar 

på ledande positioner som att det är något som anses vara helt naturligt. Även inom 

organisationsteorin har konstruktionen av ledarskapet varit kopplad till skapandet av 

manlighet. Dock har inte manliga ledare varit av intresse för forskningen utan snarare har 

forskningen kretsat kring det kvinnliga ledarskapet.25  

                                                 
20 Svenska akademiens ordlista över svenska språket (1998) 
21 Powell & Graves (2003) 
22 Connell (2003) 
23 Bosseldal i Miegel & Schoug (Red.) (1998) 
24 Connell (1995) 
25 Wahl et al (1998)  
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2.2.2 Social konstruktion eller biologiska skillnader 
I Expressen den 23 april kunde vi läsa om moderatledaren Fredrik Reinfeldts mor som 

berättar om hur hennes som uppfostrades till ledare. Hon berättar att han tidigt fick lära sig att 

strukturera och ta ansvar för sina yngre bröder och detta menar hon har gjort honom till den 

ledare han är idag.26   

 
Det finns ett motståndsförhållande även inom feminismen, mellan likhetsfeminismen och 

särartsfeminismen. Likhetsfeministerna menar att män och kvinnor i grund och botten är lika 

och att skillnaderna mellan könen beror på sociala faktorer t.ex. att kvinnor tvingats in i rollen 

som hemmafru och inte haft möjlighet att utbilda sig och varit ekonomiskt beroende av en 

sina män. Särartsfeministerna å andra sidan menar att skillnaden mellan könen inte är socialt 

betingat utan är av biologiskt slag. Deras kamp har i mångt och mycket kretsat kring att öka 

statusen och värdet på de egenskaper som klassas som typiskt kvinnliga t.ex. moderskapet.27 

 

Wahl et al undrar varför det är av så stor vikt att framhålla att kvinnor inte bara är ledare utan 

även mödrar. Genom att belysa biologiska skillnader mellan kvinnliga ledare och manliga 

ledare såsom det faktum att kvinnor kan föda barn upprätthålls ordningen mellan könen. Detta 

bidrar alltså till att mäns överordning gentemot kvinnor kan bibehållas. Kvinnans moderskap 

kan med andra ord användas för att visa att kvinnan är en ”riktig” kvinna trots att hon är 

ledare vilket enligt tradition är ett manligt yrke. Moderskapet kan alltså vara ett sätt att 

avväpna den kvinnliga ledaren. Wahl et al menar också att det skapas stereotyper kring den 

kvinnliga ledaren utifrån traditionella kvinnoroller. De menar att konstruktionen av ledarskap 

hänger samman med konstruktionen av moderskapet. Kvinnliga ledare beskrivs som mammor 

som lyssnar på sin personal. Ledande kvinnors roll som både moder och ledare diskuteras ofta 

inom journalistiken.28 

   

2.2.3 Diskussion  
Efter att ha läst ett antal ledarskapsböcker, tidningsartiklar och avhandlingar i ämnet upplever 

vi att fokus läggs på skillnaderna mellan könen. Vi upplever att det är skillnaderna snarare än 

likheterna mellan kvinnliga respektive manliga ledare som diskuteras. Bosseldal menar just 

att de egenskaper som knutits till kvinnor respektive män nästan alltid har handlat om 

                                                 
26 Expressen 060423 
27 Bosseldal i Miegel & Schoug (Red.) (1998) 
28 Wahl et al (1998)  
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motsatspar.29 Wahl et al konstaterar att eftersom mannen är normen för ledaren representerar 

kvinnor sålunda ledarens motsats – det vill säga det ledaren inte är.30  Bosseldal menar att 

media har ett stort intresse av enkla dikotomier samt stereotypa könskonstruktioner.31 Vi 

återkommer till medias roll senare i uppsatsen. 

 

 

 

 

                                                 
29 Bosseldal i Miegel & Schoug (Red.) (1998) 
30 Wahl et al (1998) 
31 Bosseldal i Miegel & Schoug (Red.) (1998) 
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2.3 Ledaren  

2.3.1 Vilka egenskaper kännetecknar en bra ledare? 
Trots att man studerat ledarskap under många år är det fortfarande mycket svårt att säga vad 

som utmärker en bra ledare. Eftersom man ser på ledarskapet som situationsanpassat kan en 

ledares egenskaper vara perfekta i en situation och katastrofala i en annan.32 Eftersom vi 

egentligen inte är intresserade av vad som kännetecknar en bra ledare, utan vad människor 

tycker kännetecknar en bra ledare har vi utgått ifrån en mycket omfattande empirisk studie i 

ämnet som slutfördes 2005. 

 

2.3.1.1 Ledarskapsstudie 

Wharton School of Management, University of Pennsylvania inledde 1994 en internationell 

studie i ledarskap. I studien deltog 62 olika länder och över 17000 ledare. Målet var att 

undersöka om det finns några speciella ledarkaraktäristika som är universella, oberoende av 

kulturella betingelser. Syftet var även att se om nationella skillnader kunde urskiljas. Urvalet 

av respondenter har enbart skett med utgångspunkt av deras roll i organisationen. Trots att 

man i studien visat på en del nationella och regionala skillnader hävdar man att vissa 

egenskaperna kan ses som gemensamma då ledarskapet idag utövas i en global ekonomi. 

(Trots att man i studien visat på nationella och regionala skillnader i vilka normer man 

eftersträvar hävdar man att trots det kan gemensamma kriterier hittas då ledarskap idag utövas 

i en global ekonomi.)   

 

2.3.1.2 Resultat av studien 

Då vi ska undersöka om bilden av kvinnligt och manligt ledarskap skiljer sig åt så kommer vi 

använda oss av de egenskaper som tagits fram som resultat av den multinationella studien. 33 

Totalt sett anses därför följande egenskaper känneteckna en bra ledare (utan inbördes 

rangordning): 

 

                                                 
32 Javidan, Dorfman, Luque, & House (2006) 
33 Ibid. 
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34 
       

2.3.2 Genusskillnader i beteende 
Agency och communal är två metakonstruktioner som används för att beskriva 

genusskillnader i beteende. Driften att dominera och ha makt samt att bevara och förstärka 

skillnaden mellan olika individer benämns agency. Motsatsen till agency är passivitet vilket 

innefattar svaghet, misslyckande och underkastelse. Communal i sin tur beskriver behovet av 

intimitet, samhörighet och solidaritet. Till dess motsats räknar man avståndstagandet som 

även inbegriper aggressivitet. Ett grundläggande antagande för den här modellen är att män 

och kvinnor uppfostras till att få olika karaktärer och sociala roller, där männen står för den 

agency baserade karaktären och kvinnorna representerar kategorin communal.35 

 

Under början av 1970-talet utvecklade Virginia Schine ett index som syftade till att samla in 

data kring stereotypa könsroller. Indexet bestod av 92 beskrivande ord som respondenterna 

fick koppla samman med kvinnlighet och/eller manlighet. Index har senare använts för att 

visa på sambandet mellan könstereotyper och de karaktärsdrag som människor ansåg krävdes 

för att lyckas som ledare. Undersökningen visade att både manliga och kvinnliga ledare ansåg 

att framgångsrika ledare hade sådana drag som generellt sett anses vara vanligare bland män 

än bland kvinnor.36 

 

Schines senaste uppföljning på studien visar att kvinnor idag inte ser en lika stor konflikt i att 

vara både kvinna och ledare. Förändringen beror på att man omvärderat vilka egenskaper en 

                                                 
34 Ibid. 
35 Wiggins (1991) 
36 Schine (1973,1975) 

Kommunikativ 
Informerad 
Koordinera arbetet 
Skapa laganda 
Beslutsam 
Ambitiös 
Tydlig 
Uppriktig 
Förtroendeskapande 
Moralhöjande 
Individualistisk 
Statusmedveten 
Risktagare 

Inspirerande 
Entusiasmerande 
Pålitlig 
Rättvis 
Ärlig 
Förutseende 
Planerar framåt 
Positiv 
Dynamisk 
Uppmuntrande 
Motiverande 
Bygga upp medarbetarnas 
självförtroende 
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kvinna har och inte att man anser att en bra ledare har andra egenskaper idag. Män har dock 

inte ändrat sin inställning i den senaste undersökningen.37 Schines studie bekräftas även då 

man undersöker de egenskaper som togs fram i den multinationella studie vi tidigare refererat 

till. Sammantaget är det mycket få av egenskaperna som hamnar under communal. 

 

De egenskaper som ansågs vara utmärkande för en god ledare och som föll in under kategorin 

agentic var: rättvis, ärlig, dynamisk, motiverande, beslutsamhet, ambition, tydlighet och 

förtroendeskapande. Endast tre av egenskaperna ansågs tillhöra kategorin communal. Dessa 

var kommunikativ förmåga, förmågan att skapa laganda samt förmågan att uppmuntra. Till de 

neutrala ledarskapsegenskaperna hörde egenskaper som inspirerande, positiv, pålitlig, 

uppriktighet och påläst. Egenskaper som statusmedvetenhet, individualism och risktagande 

föll in under kategorin agentic.38 

2.3.3 Kvinnliga och manliga ledaregenskaper 
Inom forskningen kring kön och organisation finns det i nuläget två läger där det ena lägret 

menar att det finns skillnader i mäns respektive kvinnors ledarskap medan det andra påstår att 

det inte går att generalisera ledarens egenskaper baserat på kön. Enligt det förstnämnda lägret 

kan kvinnor tillföra beståndsdelar män inte tillför, prioriterar annorlunda och tänker i andra 

banor än män. De menar också att kvinnliga ledare förmodas prioritera relationer i sin 

ledarroll. Det läger som istället menar att det inte finns några skillnader mellan manliga 

respektive kvinnliga ledare säger istället att samhällets förväntningar på kvinnorna fungerar 

som ett hinder för dem att nå ledarpositioner.39 Forskning visar på att kvinnliga ledare har en 

liknande ledarstil som män i ledarposition. Studier i ledarskap har fokuserat mer kring 

frågeställningar om kvinnor är bättre chefer än män. Denna forskning visar att kvinnor 

kommunicerar annorlunda än män, hellre jobbar i nätverksorganisationer och har mer tid för 

sina medarbetare.40  

 

Debatten kring kvinnliga ledare kretsar främst kring om kvinnor kan vara ledare och 

framförallt om de kan vara lika bra ledare som män.41 Wahl påpekar det forskare i ämnet 

kommenterat, nämligen om det överhuvudtaget är möjligt att analysera huruvida det finns ett 

manligt respektive kvinnligt ledarskap då kvinnorna är för få för att skapa egna 

                                                 
37 Schine (1996) 
38 Wiggins (1991) 
39 Helgesen (1991) 
40 Wahl i SOU (1994) 
41 Wahl i SOU (1997) 
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ledarskapsegenskaper.42 Det är orimligt att prata om olikhet eller likhet då ämnet pressar fram 

en jämförelse med den manliga normen säger Wahl. Vidare menar hon att kvinnor konstant 

blir jämförda med utgångspunkt i mannen, antingen är de lika män eller så är de det inte. 

Utifrån detta resonemang vill Wahl förklara bristen på kvinnliga ledare. Istället för att söka 

efter olikartade egenskaper hos kvinnor och män bör man fokusera kring maktrelationerna 

samt kvinnors och mäns situation i organisationen. Det är inte personliga hinder eller brister 

som gör att kvinnorna inte når toppen utan ett hinder i organisationer som möter kvinnor som 

kategori.43 

 

2.3.3.1 Fördomar mot kvinnligt ledarskap 

Kvinnor upplevs inte vara lika auktoritära som män och upplevs därför också skilja sig från 

män. Detta gör att de inte anses vara passande för ledarpositionen hävdar Wahl.44 Det finns en 

risk att det uppstår fördomar om det finns ett glapp mellan den stereotyp som man förknippar 

med en viss grupp och de krav som ställs på en den sociala roll som gruppen själv vill 

besitta.45 I fallet med det kvinnliga ledarskapet uppstår den här fördomen då en stereotyp 

kvinnlig ledare anses vara communal medan en framgångsrik ledare är agentic. Studier har 

visat att fördomarna mot de kvinnliga ledarna kan ta två olika former. Den första formen 

uppstår eftersom man anser att kvinnor har mindre potential som ledare då den stereotypa 

kvinnligheten inte stämmer överens med ledaregenskaperna som efterfrågas. Den andra 

uppstår då en kvinnlig ledare kommer anses sämre då agency egenskaper inte anses höra ihop 

med en kvinna och hon på så vis förråder sitt kön. Konsekvensen blir att en kvinnlig ledare 

måste välja mellan att uppfylla sin genusroll och därmed inte uppfylla kraven som ställs på 

henne som ledare eller lyckas som ledare och bli dömd för att hon inte längre uppfyller sin 

genusroll.46 Cockburn menar att kvinnliga ledare ofta beskrivs som för manhaftiga och 

auktoritära vilket gör att det upplevs som att de har en bristande kvinnlighet vilket gör dem 

mindre lämpliga för chefsjobbet.47 Enligt Wahl et al visar forskning i ämnet att kvinnliga 

ledare neutraliserar sin sexualitet för att få legitimitet i sitt ledarskap.48  

                                                 
42 Bayes (1987) se Wahl i SOU (1994) 
43 Wahl i SOU (1997) 
44 Ibid. 
45 Eagly och Karau (2002)  
46 Ibid.  
47 Cockburn (1991) i Wahl SOU (1994) 
48 Wahl et al (1998)  
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2.3.4 Den könsneutrala organisationsteorin 
Wahl menar att organisationsteorin till stor del har varit könsblind. Med det menar hon att kön 

inte har problematiserats i organisationsforskningen.49 Hon konstaterar att forskningen kring 

kvinnliga ledare främst har kretsat kring frågeställningar som huruvida den kvinnliga chefens 

familj drabbas eller vilka egenskaper kvinnliga chefer har eller vilka attityder som råder 

gentemot kvinnliga chefer. Wahl menar att kvinnorna själva ses som problemet till att det 

finns så få kvinnor på chefspositioner. Kvinnors socialisation beskrivs som otillräcklig 

framförallt då män förbereds bättre på chefsjobbet redan i barndomen. Istället för att ändra 

villkoren för kvinnorna i organisationen ger forskningen tips om hur kvinnorna på bästa sätt 

kan anpassa sig till dem. Inte heller mansdominansen har problematiserats. Wahl menar att 

denna typ av litteratur kan läsas som beskrivningar på mansdominerande organisationer. Det 

finns en skillnad i hur kvinnliga respektive manliga ledare beskrivs i vad Wahl kallar i 

populärlitteratur och hur de beskrivs i forskningen. I populärlitteraturen framhävs skillnaderna 

mellan könen snarare än likheterna och mäns ledarstil beskrivs som rik på konkurrens, 

hierarkiskt tänkande, förmåga till analys och känslolöshet. Detta ställs i ett motsatsförhållande 

till den kvinnliga ledarstilen som kännetecknas av relationer och lagarbete. Wahl menar att 

det däremot inte redovisas konsekventa skillnader mellan manliga respektive kvinnliga 

ledaregenskaper i forskningen.  

 

Ordningen i organisationer följer den ordning som råder i samhället, det vill säga mäns 

överordning.50 Mäns ledarpositioner förklaras aldrig med deras kön, utan med deras 

personliga kompetens. Wahl menar att det är först när kvinnors ledarskap diskuteras som 

frågan och betydelsen av kön synliggörs. Kvinnor, påstår Wahl, kritiseras för att sakna de 

rätta ledaregenskaperna, inte på grund av sina individuella kvaliteter utan på grund av sitt kön. 

Män har tolkningsföreträde på hur ledaregenskaperna skall definieras och Wahl menar att 

detta gör att man kan tolka det så att anledningen till att det finns så få kvinnliga ledare inte är 

att de är kvinnor utan på att de inte är män. Konstruktionen av ledare ligger nära 

konstruktionen av manlighet vilket Wahl menar varit betydande för föreställningen att 

ledarskap är manligt vilket också gör att kvinnor upplevs som sämre ledare.51 Män får sin 

könsidentitet bekräftad genom samvaron med andra män vilket också bidrar till att i 

homosociala sammanhang skapa en enkönad miljö.52   

                                                 
49 Wahl i SOU (1994) 
50 Wahl i SOU (1997) 
51 Ibid. 
52 Lindgren (1996) ur Wahl i  SOU(1997) 
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2.3.5 Homosocial reproduktion  
Kanter menar att en ledares arbete generellt sett präglas av osäkerhet, kommunikation och 

fullkomlig hängivelse. Osäkerheten består i att det för det första är svårt att förutsäga 

händelser och att alla utvärderingar av situationer görs av människor som i sin tur påverkas av 

sitt individuella omdöme. Eftersom man därför saknar tydliga ramar och regler för 

osäkerhetsbedömningen så blir sociala kriterier till exempel social bakgrund, varifrån man 

kommer, vilka skolor man gått på, ett sätt att reducera osäkerheten. Osäkerheten som är 

förknippad med arbetsförhållandena bland högre chefer medför ett behov av att känna 

förtroende för dem man arbetar med. Det blir därför viktigt att kunna förutsäga hur 

medarbetarna tänker och hur de kommer att agera. Behovet av konformitet leder enligt Kanter 

till att cheferna reproducerar sig själva. Hon kallar detta fenomen för homosocial 

reproduktion. Genom att de som ansvarar för tillsättningen av chefsposter reserverar 

chefspositionerna för individer av sin egen sort, förstärks bilden av att människor av just 

denna sort faktiskt förtjänar dessa positioner.53 

2.3.6 Effekter av kvinnors minoritet 
Kanter säger att en grupps storlek i en organisation påverkar hur den blir behandlad. Kvinnors 

beteende i mansdominerade organisationer påverkas av kvinnornas minoritet.54 Wahl menar 

att vissa effekter skapas som ett resultat av att kvinnor i ledarpositioner är i minoritet. Att 

tillhöra en minoritet innebär att man är en avvikare och hela tiden försöker anpassa sig till 

normen, i detta fall den manliga ledarrollen med allt vad det innebär.55 Istället för att tala om 

beteendet som ett resultat av det rådande klimatet talar man om karakteristiska egenskaper hos 

kvinnor. Eftersom kvinnor är i minoritet på chefspositionerna får de en avvikande position 

vilket Kanter menar skapar tre strukturella effekter som påverkar hur den avvikande beter sig. 

Kanter definierar dessa tre effekter som synlighet, kontrast samt assimilering och 

stereotyper.56 

 

Synlighet: på grund av att kvinnan är en avvikare från normen på ledande positioner syns hon 

mer än majoriteten vilken utgörs av män. Att synas brukar uppfattas som något positivt men 

Kanter menar att denna synlighet uppfattas som någonting negativ av de berörda kvinnorna då 

deras individuella prestationer får symbolisera vad samtliga kvinnor kan prestera. Med andra 

                                                 
53  Kanter (1977) 
54  Ibid. 
55 Wahl i SOU (1997) 
56 Kanter (1977)   
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ord representerar kvinnorna inte sig själva utan blir en symbol för kategorin kvinnliga ledare. 

Dock menar Kanter att det är utseendet snarare än de kvinnliga ledarnas kompetens som syns. 

Dessutom upplever kvinnliga ledare att de måste prestera mer än de manliga ledarna för att få 

erkännande. Det finns dock en risk för de kvinnliga ledarna i att synas för mycket då det finns 

en rädsla bland kvinnliga ledare att överglänsa de manliga ledarna. Det de riskerar med detta 

är enligt Kanter att förlora sitt godkännande i gruppen. 

 

Kontrast, innebär att genom att en kvinna kommer in i det manliga gruppen uppmärksammas 

och medvetandegörs männens egen kultur. Detta i sin tur skapar en rädsla bland männen att 

förlora sin kultur. Lösningen på detta hot brukar enligt Kanter vara att männen medvetet 

överdriver skillnaden mellan majoriteten och minoriteten, det vill säga skillnaden mellan män 

och kvinnor. Män i dessa situationer brukar tydligt visa vilka villkor som gäller för kvinnor 

för att få medverka i en grupp. Vidare utsätts kvinnor ofta för tester där lojaliteten mot 

gruppen undersöks.  Bland annat menar Kanter att det är viktigt att kvinnorna inte visar någon 

lojalitet gentemot andra kvinnor. Det är även vanligt att männen testar kvinnornas lojalitet 

gentemot gruppen genom att skämta om minoriteten ofta i form av sexistiska skämt. De 

kvinnor som inte uppskattar dessa skämt anses inte ha någon humor. Det är heller inte 

ovanligt att kvinnor som utgör majoriteten i en grupp blir så kallade gatekeepers, det vill säga, 

de har som uppgift att hålla andra kvinnor uteslutna från gruppen. Det upplevs dessutom 

illojalt mot gruppen om kvinnor visar ambitioner att klättra på karriärstegen eller öppet visar 

sitt missnöje.57  

 

Assimilering och stereotyper: assimilering menar Kanter betyder att på grund av att de 

kvinnliga ledarna är för få kommer de alltid att få symbolisera en grupp och inte ses som 

individer. Deras minoritet tvingar dem in i stereotypa roller och gör att de ständigt blir 

granskade ur generaliseringar.  Enligt Kanter är det lättare att följa de stereotypa 

förväntningarna än att jobba emot dem. Organisationernas stereotyper erbjuder ironiskt nog 

en given roll. Då kvinnor inte kan/orkar/vill bekämpa de stereotypa rollerna förstärks de 

genom att de lever upp till dem och allmänhetens stereotypa uppfattningar kring rollerna 

stärks.58   

                                                 
57 Ibid.  
58 Ibid. 
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2.3.7 Kvinnors strategier  
För att hantera det faktum att kvinnan är underordnad mannen även i organisationer använder 

sig kvinnor av strategier säger Wahl. Hon menar att det finns tre strategier kvinnor använder 

sig av:59 

 

1. könsneutral strategi, denna strategi används vanligtvis av kvinnor i mansdominerande 

kretsar. På grund av att kvinnorna är minoriteter syns de mer och blir så kallade 

avvikare. Denna strategi går i mångt och mycket ut på att kvinnan förnekar betydelsen 

av kön i organisationen. Ett resultat av detta är att hon ser och framhåller sig själv som 

en könsneutral person. I och med att kvinnan förnekar betydelsen av kön förnekar hon 

också att könsordningen existerar och kan bevara sin självkänsla. Wahl menar att det 

finns baksidor med denna strategi då kvinnor som använder sig av den kommer att 

uppfattas som kvinnor som tar avstånd från sin kvinnlighet, vilket kan uppfattas som 

negativt av båda könen. Ytterligare en konsekvens av den könsneutrala strategin är att 

även sexualiteten förnekas vilket gör det svårt för kvinnan att prata om sin familj och 

om till exempel barn. Wahl hävdar att denna strategi innebär en begränsning av den 

egna identiteten då man utan kön inte kan bli betraktad som hel. 

 

2.   Positiv strategi; denna strategi används enligt Wahl ofta av kvinnor som tidigare    

  använts sig av den könsneutrala strategin men som genom erfarenheter insett att den 

egna självkänslan inte går att bygga på förnekelse av det egna könet. Strategin betyder 

att kvinnorna betonar fördelarna av att vara kvinna och chef. Nackdelen med denna  

  strategi är att kostnaden för att bli betraktad som en hel person är att kvinnan kan på 

grund av sin kvinnlighet anses vara en mindre bra ledare. 

       

       3. Omvärldsstrategi; denna strategi är ytterligare ett alternativ till den könsneutrala.   

           Framförallt är det kunskaper om den rådande könsordningen som påverkar kvinnans    

           inställning. Genom att förstå sin omgivning och de könsroller som finns förstår man   

           också sin egen situation. Med andra ord erkänner man att könsordningen även spelar    

           en roll i organisationen. Kärnan i denna strategi utgörs av att kvinnorna kräver att bli   

           respekterade, inte bara som ledare utan även som kvinnor och som hela individer.60                        

                                                 
59 Wahl (1992) 
60 Ibid. 
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Margareta Melin-Higgins menar att kvinnor inom journalistiken har fyra strategier att välja 

mellan. Låt oss börja med den första, att vara en av tjejerna. Denna taktik går enligt Melin-

Higgins ut på att kvinnliga journalister arbetar för att öka statusen på områden inom 

journalistiken som traditionellt sett anses vara kvinnliga och på grund av detta fått en lägre 

status. Den andra strategin går ut att spela på sin kvinnlighet och överdriva sina kvinnliga 

sidor vilket enligt Melin-Higgins gör att de inte anses utgöra något hot mot de manliga 

journalisterna. Den tredje strategin går ut på att bli en av grabbarna. Enligt denna strategi 

måste kvinnorna infiltrera den rådande kulturen och ifrågasätta och utmana den rådande 

normen inifrån. Till skillnad från kvinnorna som använder sig av strategin att spela på sin 

kvinnlighet förnekar inte kvinnorna med denna strategi betydelsen av kön. Den fjärde 

strategin går ut på att kvinnorna flyr redaktionerna då de anser att de inte kan arbeta i det 

klimatet.61          

2.3.8 Kvinnor och makt  
Conradson och Rundquist har intervjuat kvinnor i näringslivet för att få en bild av hur dessa 

kvinnor själva upplever kvinnligt ledarskap. De intervjuade kvinnorna menar att de uppskattar 

att ha makt men är samtidigt medvetna om att det är mannens makt som anses vara sexuellt 

attraktiv, inte kvinnans. Det finns alltså en risk för framgångsrika kvinnliga ledare att av andra 

betraktas som en man.62  

 

De intervjuade kvinnorna menar att den genusordning som råder i samhället kan vara ett 

problem i deras ledarskap. De upplever att det kan vara problematiskt att som kvinna vara en 

mans chef. Detta då de ibland upplever att männen blir störda av att ha en kvinnlig chef. De 

menar också att den sexuella ordningen är ett hinder för kvinnans ledarskap och att den 

sexuella spänningen mellan män och kvinnor är ett hinder, främst för kvinnor som vill göra 

karriär. Vidare menar de intervjuade kvinnorna att det är accepterat att kvinnor som inte 

upplevs kvinnliga, att bli chefer. De säger även att relationen till andra kvinnor kan vara ett 

problem. Framförallt upplever de intervjuade kvinnorna att det uppstår problem mellan 

kvinnliga ledare och kvinnliga sekretare. Kvinnorna beskriver hur de drar sig för att be 

sekreteraren utföra vissa uppgifter med rädsla av att de skulle protestera. De menar att det 

framförallt handlar om avundsjuka mellan kvinnorna.63   

                                                 
61 Melin-Higgins (2003) 
62 Conradson & Rundquist (1997) 
63 Ibid. 
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2.3.9 Kvinnlig konkurrens 
Tidigare har vi redogjort för teorier i problematiken kring kvinnligt ledarskap. Teorierna har 

främst kretsat kring hur män behandlar kvinnor men vi vill även belysa hur kvinnor kan 

behandla andra kvinnor. Boëthius menar att kvinnor som lyckas till exempel med att få 

chefsposter, riskerar att bli påhoppad och kritiserad av andra kvinnor. Vidare påstår hon att 

dessa påhopp beror på att kvinnan är just kvinna. Den bräckliga grund som att framgångsrika 

kvinnor står på kräver att kvinnan får solidaritet av kvinnor som inte är lika framgångsrika. Så 

är dock inte alltid fallet menar Boëthius. Istället kritiseras de framgångsrika kvinnorna vilket 

leder till att de vänder sig till männen istället. Konsekvensen av detta blir att de ses som 

svikare av sina kvinnliga kollegor.64 Enligt Conradson och Rundquist kan en kvinnas 

framgång ha ett högt pris, det kan bland annat handla om ensamhet eller utbrändhet.65 

Boëthius menar att det finns kvinnor som tycker rent illa om andra kvinnor och som trivs 

mycket bättre med män. Missunnar kvinnor andra kvinnors framgång och i så fall, vad beror 

det på?  Boëthius listar en rad faktorer:66 

 

 Självförakt – om jag som kvinna inte respekterar mig själv kan jag inte respektera 

andra kvinnor menar Boëthius.  

 Avundsjuka – kvinnor som väljs ut granskas mer noggrant och ifrågasätts mer än män.  

 Tävlan – att en kvinna lyckas betyder att det går mindre bra för de andra. 

 Diskriminering – en diskriminerad grupp kan använda sig (medvetet eller omedvetet) 

av motståndarens argument.67 

2.3.10 Diskussion 
I tidigare avsnitt redogjorde vi för teorier i kön och genus och talade bland annat om könens 

dikotomi. Även ledaregenskaper kan kategoriseras i motsatsförhållande till varandra, som 

manliga och kvinnliga. Wiggins menar att kvinnliga ledaregenskaper faller in under kategorin 

communal, vilket beskriver behovet av intimitet, samhörighet och solidaritet. Motsatsen till 

communal är kategorin agency, vilket innefattar egenskaper som driften att dominera och ha 

makt. Ett grundläggande antagande för den här modellen är att män och kvinnor uppfostras 

till att få olika karaktärer och sociala roller, där männen står för den agency baserade 

karaktären och kvinnorna representerar kategorin communal. 68  

                                                 
64 Boëthius (1994) 
65 Ibid. 
66 Boëthius (1994) 
67 Ibid. 
68 Wiggins (1991) 
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2.4 Teorier kring media 

2.4.1 Medier och makt  
Vilken relation har media till makt och vilken relation har media till kön? Skapar media 

stereotyper av kön, och framförallt, skapas eller återges bilden av ledaren i media?  

 

2.4.1.1 Den symboliska makten 

Medierna beskriver sig själva som objektiva granskare av makten, återgivare av verkligheten 

och nyhetsförmedlare.69 Vi nämnde tidigare Bourdieu som menar att tv-journalistik snarare 

skapar än återger verkligheten.70 Verkligheten består kanske snarare i att medierna själva 

utgör en egen makt, bredvid den ekonomiska och politiska makten. Boëthius väljer att kalla 

medias makt den mediala makten.71 Det finns dock andra namn på mediernas makt, bland 

annat den symboliska makten. Den symboliska maktens resurser består av kommunikations- 

och informationsmedel. Den består av symboler och uppstår när information produceras, 

överförs och mottas. Thompson påstår att den symboliska makten idag är mäktigare än den 

ekonomiska, politiska och tvångsmakten, på grund av att de alla är beroende av den.72     

 

Edström och Nordberg menar att samtliga maktutredningar som gjorts i Norden visar att 

medierna har fått en ökad roll både som en arena och som aktörer för makt. De hävdar att 

medierna både har och ger makt men samtidigt är mediernas egen makt beroende av andras. 

Media har makten att bestämma vad som skall diskuteras, dessutom besitter media makten att 

konstruera normbildningen, det vill säga påverka människors uppfattning om vad som är 

moraliskt rätt och fel. Genom att media har makten över vem som får exponeras skapar de en 

scen för maktutövning och genom sitt formspråk dikterar media vilka som får synas i 

rampljuset, vem som får huvudrollerna samt birollerna.73 

 

Edström och Nordberg menar att media använder sig av vad de kallar ”medielogik”. De 

menar att begreppet står för den ”tillspetsning, konkretisering, vinkling, personifiering, 

intensifiering och polarisering” 74 som de menar utgör journalistikens och medias yrkesknep. 

                                                 
69 Boëthius (2001) 
70 Bourdieu (2000)  
71 Boëthius (2001) 
72 Thompson (2001) 
73 Edström & Nordberg (2005) 
74 Edström & Nordberg (2005) s.286 
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Medielogiken bestämmer vilka händelser som blir nyheter.75 En viktig del av medielogiken 

består i att den bestämmer vilken vinkel nyheten skall få. Vinklingen är viktig då den hjälper 

till att både förenkla och förstärker nyheten. Vinklingen kan bestå i en konfliktvinkel eller 

hotvinkel.76 För att relatera till vårt arbete skulle man kunna säga att vinklingen kring 

kvinnliga ledare ofta får en konfliktvinkel som bygger på ledarens kön och vad som förväntas 

av kvinnan.77 

2.4.2 Medias bild av kvinnor i näringslivet 
Edström vill lyfta fram media som en viktig utgångspunkt för hur vi ser på kvinnliga chefer 

samt deras chanser att nå ledande positioner. Hon påpekar att toppositionerna inom alla 

sektioner domineras av män med politiken som undantag. Inom näringslivet finns extremt få 

kvinnliga ledare på toppnivå. Edströms förklaringar till detta kretsar kring att näringslivet är 

organiserat på ett sätt som inte gynnar kvinnor. Den manliga dominansen i styrelserummen 

och manliga nätverk påverkar vem som tillsätts vid rekryteringar.78 

 

2.4.2.1 Vem får synas i medierna? 

Ca 25-35 procent av intervjupersonerna i Sveriges nyheter är kvinnor menar Edström. Hennes 

undersökning visar att kvinnliga ledare förekommer allra mest i Dagens Industri vilket hon 

tycker är logiskt då tidningen bevakar det svenska näringslivet där kvinnor ingår. Dock är hon 

överraskad över att Finanstidningen som också övervakar det svenska näringslivet har en så 

väsentligt lägre andel kvinnor i sitt utbud. Samma tendens ser hon bland morgontidningarna 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgsposten, där Svenska Dagbladet bevakat 

avsevärt fler kvinnliga ledare än de andra två tidningarna. Edström menar att journalistens 

kön saknar betydelse för vem som blir intervjuad. Det är snarare den rådande kulturen inom 

journalistiken som avgör vem som syns i medierna.79   

 

Under de senaste årtiondena har andelen kvinnor ökat i medierna. På grund av att fler kvinnor 

ingår i Sveriges riksdag och regering ökar antalet kvinnliga ledare vilket i sig påverkar 

medieinnehållet. Könsordningen i näringslivet förtydligas i och via medierna säger Edström. 

Vidare menar hon att trots att kvinnor på ledande poster inom politiken ökat sin synlighet i tv-

nyheterna motsvarar deras synlighet inte den andel av ledande politiker som utgörs av 

                                                 
75 Hadenius & Weibull  (1999) 
76 Falkheimer (2001)   
77 Conradsson & Rundquist (1997) 
78 Edström (2002) 
79 Ibid. 
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kvinnor. Dock menar hon att andelen intervjuade kvinnor inom näringslivet är högre än den 

andel kvinnor som finns tillgänglig. Hon tolkar det som att kvinnorna inom näringslivet 

skapar ett stort intresse bland journalister på grund av att de utgör en minoritet.80 Conradson 

och Rundquist ser ett klart hierarkiskt mönster i vilka tidningar som prioriterar män. De menar 

att män förekommer i centralare massmediala sammanhang men att porträtt av kvinnliga 

ledare förekommer i finanstidningar såsom Dagens industri och veckans affärer. Dock 

förekommer fler porträtt av kvinnliga ledare i damtidningar såsom Svensk Damtidning och 

dyl. Författarna tycker sig se en uppluckring av den tidigare skarpa gränslinjen mellan 

privatliv och arbete. Sedan länge har kvinnliga ledares utseende, karaktärsdrag och andra 

individuella egenskaper lyfts fram i media, detta börjar nu enligt Conradson och Rundquist 

ske även i porträtten av de manliga ledarna, dock får fortfarande inte manliga ledare samma 

frågor som kvinnliga ledare, såsom ”hur känns det att vara kvinna”.81 

 

2.4.2.2 Stereotyper  

”I mångt och mycket är medievärlden en arena för könens isärhållande. Brusets dramaturgi 

bygger på motsats och kontrast menar Edström.” 82 Det finns en benägenhet bland journalister 

att använda sig av stereotyper då man beskriver kvinnliga ledare påstår Edström. Problemet 

med stereotyper är att de ofta favoriserar en grupp och samtidigt försummar en annan. 

Schabloner utgår från en norm, i det här fallet ledare som enligt normen är män. 

Könsstereotyper har en tendens att försköna det manliga medan det kvinnliga förringas. Könet 

hamnar i journalisternas fokus och de kvinnliga ledarnas roll som just ledare kommer i 

skuggan av deras kön. Edström reagerar på att när samma handling utförs av en kvinnlig och 

en manlig ledare beskrivs de på olika sätt i medierna.83 Kanter i sin tur menar att det finns fyra 

vanliga stereotyper vilka beskriver kvinnor i organisationer; maskoten, modern, förförerskan 

samt järnjungfrun.84 Män beskrivs ofta som patriarker medan kvinnor beskrivs som järnladys 

(detta är enligt Edström den mest förekommande beskrivningen av kvinnliga ledare). Kvinnor 

beskrivs med ord som duktig och ambitiös medan dessa adjektiv sällan används för att 

beskriva män. Och om de gör det framstår det inte som särskilt smickrande säger Edström.85  

 

                                                 
80 Edström (2002)  
81 Conradson & Rundquist s.32 
82 Edström & Jacobsson (1994) s. 40 
83 Edström (2002)  
84 Kanter (1977) 
85 Edström (2002)  
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Conradson och Rundquist ser ett mönster i att äldre metoder, som att beskriva framgångsrika 

kvinnors yttre och förmodade karaktärsdrag genom att påpeka till exempel kläder och 

ögonfärg, i större utsträckning lever kvar bland de kvinnliga porträtten än de manliga. De 

påstår även att män inom näringslivet sällan blir lika ansatta av journalisters närgångna frågor 

som sina kvinnliga kollegor. De tycker sig se ett mönster i att kvinnor på väg till toppen har 

svårt att skydda sig mot personliga frågor och att de ofta får anledning att känna sig 

attackerade både som yrkeskvinna och kvinna. Dock menar författarna att kvinnor i 

näringslivets toppositioner beskrivs på samma sätt som männen i samma position. Dessa 

kvinnor är mycket få. Uppgifter om både manliga och kvinnliga ledares privatliv förekommer 

i personporträtten men som regel i så kallade faktarutor och inte i artikeln i sig. Conradson 

och Rundquist menar att vissa delar av privatlivet är mer tillåtna än andra till exempel skrivs 

det ibland om ledarnas bakgrund och klassresor. Ofta skildras också det manliga nätverket 

som ledarna skaffat sig och i artiklarna diskuteras det gärna vilka fritidsintressen nätverkets 

medlemmar delar. Conradson och Rundquist menar att det finns ett medialt intresse kring hur 

kvinnor klarar av alla krav i tillvaron, det blir extra intressant hur just karriärkvinnor i ledande 

positioner klarar av kraven.  

 

Conradson och Rundquist hävdar att det är i medias beskrivningar av dessa kvinnor som 

stereotypen av karriärkvinnan skapas samt hennes dubbla ansvar som mamma och ledare 

konstrueras. Vidare upplever de att karriärkvinnans privatliv och karriär flyter samman i 

media.86 Karriärkvinna står enligt tradition för drivna kvinnor som kombinerar karriär med 

familj. För det mesta är begreppet laddat med negativa känslor vilka ofta etableras i media 

säger Conradson och Rundquist. De menar dock att yngre kvinnor beskriver karriärkvinnan i 

positiva ordalag. Även kvinnornas beskrivning av karriärkvinnan är stereotyp. "En kvinna ska 

se bra ut, vara smal och ha eleganta kläder (ej knytblus) samt helst ha gått på 

handelshögskola."87 Den negativa bilden av karriärkvinnan menar kvinnorna främst kommer 

från media som ofta ger bilden av karriärkvinnan en negativ klang då dessa kvinnor beskrivs 

som hårda och onda och inte drar sig för att gå över lik. Conradson och Rundquist menar att 

kvinnor beskrivs olika i media beroende på deras yrke. Medan karriärkvinnor inom 

kulturbranschen har blivit accepterade i medierna har näringslivets kvinnor i högre grad blivit 

ifrågasatta om de klarar av att sköta både karriär och familj. 

 

                                                 
86 Conradson & Rundquist (1997) 
87 Conradson & Rundquist (1997) s. 53 
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Kvinnor som lyckas i sina yrken syns alltför sällan i medierna vilket också gör att det saknas 

kvinnliga förebilder som visar att det att man kan vara både kvinna och framgångsrik. 

Conradson och Rundquist menar att fokus istället läggs på de problem som uppkommer då 

kvinnor väljer att ha en karriär. Kvinnliga ledare syns alltför sällan i nygetsprogram i tv menar 

de, dock förekommer kvinnliga ledare ofta i debattprogram där manligt och kvinnligt 

ledarskap diskuteras. Conradson och Rundquist påpekar att man kan se det som att kvinnorna 

är underhållare i dessa program som alltmer har fått ett stort underhållningsvärde. De säger att 

det verkar som att ju mer makt en kvinna besitter desto mer respekteras deras yrkesidentitet i 

media.88 

 

2.4.2.3 Bilder av ledaren 

Edström menar att bilderna på de kvinnliga ledarna lättar upp tidningarnas sidor och gör dem 

mindre ”gubbiga”.89 Hon tycker sig även se ett mönster i hur kvinnorna avbildas på bilderna. 

Hon menar att kvinnorna har en tendens att le på bilderna och detta är något hon tror är en 

önskan från fotograf och journalist då hon tror att ett leende avväpnar dem och gör dem mer 

kvinnliga. Dock påpekar hon, verkar inte behovet av leende manliga ledare vara lika stort. Det 

är också vanligare att den kvinnliga ledaren fotograferas ovanifrån. Fågelperspektivet gör att 

betraktaren får ett övertag och de kvinnliga ledarna avväpnas. Männen å andra sidan 

framställs ofta som extra maskulina i affärsrelaterade miljöer. Ett exempel som dock är ett 

undantag för denna regel är Marianne Nivert. Edström menar att hon är den enda kvinnan som 

avbildas ofördelaktigt och som porträtteras underifrån. Detta menar Edström är ett tecken på 

att journalisterna ser henne som en ”riktig makthavare”. Vi ifrågasätter Edströms påstående 

att Nivert porträtteras med ofördelaktigt. Vi menar att Nievert porträtteras fördelaktigt som en 

ledare, om det sedan är ofördelaktigt för henne som kvinna menar vi spelar mindre roll i 

sammanhanget. Genom att Edström säger att en framställning av en kvinna i en maktposition 

är ofördelaktig förstärker hon själv en stereotyp bild av att kvinnan ej kan vara ledare. Hon ser 

det som något negativt att kvinnan inte framställs på ett traditionellt vis, som ett tilltalande 

objekt, något hon tidigare i sin rapport kritiserat.90 

 

                                                 
88 Conradson & Rundquist (1997) 
89 Edström (2002) s.23 
90 Edström (2002)  
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2.4.3 Diskussion 
Edström och Nordberg säger att makten och media befinner sig i en ständig relation till 

varandra. De menar att den som inte har någon makt inte heller har medierna till sitt 

förfogande.91 Vi menar att detta kan befästa minoriteters position eftersom de saknar makt 

och därmed blir än mer osynliga. 

 

Edström menar att det finns en tendens bland journalister att använda sig av stereotyper då de 

beskriver kvinnliga ledare. Problemet med stereotyper är att de ofta favoriserar en grupp och 

samtidigt försummar en annan. Edström menar att könet hamnar i journalisternas fokus och 

de kvinnliga ledarnas roll som just ledare kommer i skuggan av deras kön.92  

2.5 Slutdiskussion kring teorier  
Vi har ovan presenterat en rad teorier inom områdena kön och genus, ledarskap samt media. 

Låt oss kort sammanfatta vad som sagts i detta kapitel innan vi ger oss in på analysen.  

Connell talar om könens egenskapers dikotomi, det vill säga att män antas ha en uppsättning 

egenskaper och kvinnor en annan och att dessa står i motsats till varandra. Medan kvinnor 

antas vara omhändertagande, pratsamma och känslosamma antas män vara aggressiva, envisa 

analytiska och rationella.93 Media har ett stort intresse av dessa enkla dikotomier samt 

stereotypa könskonstruktioner säger Bosseldal.94 Genom att belysa biologiska skillnader 

mellan kvinnliga ledare och manliga ledare bidrar man till att upprätthålla ordningen mellan 

könen menar Wahl et al. De menar också att det skapas stereotyper kring den kvinnliga 

ledaren utifrån traditionella kvinnoroller.95 

 

Vad gäller ledaregenskaper har vi redogjort för två kategorier: agency och communal, vilka är 

två metakonstruktioner, som används för att beskriva genusskillnader i beteende. Driften att 

dominera och ha makt samt att bevara och förstärka skillnaden mellan olika individer 

benämns agency. Motsatsen till agency är passivitet vilket innefattar svaghet, misslyckande 

och underkastelse. Communal i sin tur beskriver behovet av intimitet, samhörighet och 

solidaritet.96 Ett grundläggande antagande för den här modellen är att män och kvinnor 

uppfostras till att få olika karaktärer och sociala roller, där männen står för den agency 

                                                 
91 Edström & Nordberg i DS (2005) 
92 Edström (2002)  
93 Connell (2003) 
94 Bosseldal i Miegel & Schoug (Red.) (1998) 
95 Wahl et al (1998) s.90 
96 Wiggins (1991)  
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baserade karaktären och kvinnorna representerar kategorin communal. Schines undersökning 

visade att både manliga och kvinnliga ledare ansåg att framgångsrika ledare hade sådana drag 

som generellt sett anses vara vanligare bland män än bland kvinnor.97  

 

Kanter talar om homosocial reproduktion vilket hon menar orsakas av behovet av konformitet 

vilket leder gruppen chefer till att reproducera sig själv. Exempel på detta är att män 

rekryterar män på grund av att de liknar dem själva. Vidare talar hon om effekterna av 

kvinnliga ledares minoritet. Hon menar att eftersom kvinnor är i minoritet på 

chefspositionerna får de en avvikande position vilket skapar tre strukturella effekter som 

påverkar hur den avvikande beter sig. Kanter definierar dessa tre effekter som: synlighet, 

kontrast samt assimilering och stereotyper.98 För att hantera det faktum att kvinnan är 

underordnad mannen även i organisationer använder sig kvinnor av strategier säger Wahl. 

Hon menar att det finns tre strategier vilka är vanliga att kvinnor använder sig av:  könsneutral 

strategi, positiv strategi samt omvärldsstrategi.99 Det är dock inte bara relationen mellan män 

och kvinnor som kan skapa problem i organisationen. Boëthius menar att kvinnors relation till 

andra kvinnor kan vara ett problem och att kvinnor som lyckas, till exempel med att få 

chefsposter, riskerar att bli påhoppad och kritiserad av andra kvinnor. 100  

 

Vi har även redogjort för teorier kring mediernas makt. Bourdieu talar allmänt om medias 

påverkan och menar att tv-journalistik snarare skapar än återger verkligheten.101 Edström som 

undersökt hur kvinnor i näringslivet framställs i medierna vill poängtera att media är en viktig 

utgångspunkt för hur vi ser på kvinnliga chefer samt deras chanser att nå ledande positioner. 

Hon menar att det finns en tydlig benägenhet bland journalister att använda sig av stereotyper 

vid beskrivningen av kvinnliga ledare. De kvinnliga ledarnas kön hamnar i journalisternas 

fokus medan deras roll som just ledare kommer i skuggan av deras kön.102 Conradson och 

Rundquist upplever att karriärkvinnans privatliv och karriär flyter samman i media och att det 

är media som är ansvarig för skapande av stereotypen av karriärkvinnan och hennes dubbla 

ansvar som mamma.103  
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Edström menar att kvinnliga och manliga ledare inte framställs på samma sätt i media. Hon 

menar att det är vanligare att den kvinnliga ledaren fotograferas ur fågelperspektivet vilket gör 

att betraktaren får ett övertag och de kvinnliga ledarna avväpnas.104  

                                                 
104 Edström (2002)  
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3 Metod  
Vårt syfte med detta kapitel är att beskriva hur vi har gått till väga i vår tolkning och analys, 

presentera vår ansats samt redogöra för de analys- och tolkningsmetoder vi använt oss av.  

Vi kommer hädanefter att använda oss av termen medietext när vi refererar till våra valda 

medier. Vad är då en medietext? Enligt Dahlgren syftar medietexten i medieforskningen tilli 

princip allt som kommer från medierna. Text menar Dahlgren kan definieras som 

”betydelsebärande kommunikation som utsätts för analys”.105 Vidare poängterar han att 

medietexter är konstruktioner av verkligheten, eller med andra ord, fakta eller fiktion som av 

medieorganisationer är hopsatta för att uttrycka något.106  

3.1 Tillvägagångssätt  
Vi har studerat såväl journalistiska som fiktiva medietexter. I den första delen av vår analys 

studerar vi VA. Den andra delen av vår analys utgörs av tv-serierna ”Kronprinsessan” och 

”Kommissionen” samt filmen ”Sprängaren”. Vår uppsats syftar till att exemplifiera och gå på 

djupet, snarare än att presentera kvantitativa siffror. Därför har vi selektivt valt ut våra 

studieobjekt. Svenning menar att i de fall undersökningen inte är kvantitativ finns det ingen 

anledning att göra ett slumpmässigt urval.107 

 

Vi bestämde oss för att använda oss av fackpress för att studera bilden av ledaren i tryckt 

media. Detta för att fackpressen har ekonomiskt fokus, samt att artiklarna om ledare har en 

terminologi och utreder frågor, som är i hög grad relevanta för oss att studera. Att valet blev 

just VA beror på att i en tidigare studie rankades tidningen som en av de bästa på att skriva 

om kvinnliga ledare.108 Vår studie av veckans affärer har inriktats på de porträtt av ledare som 

förekommer i varje nummer i form av porträttserien ”Veckans Profil”. Att vi valt just denna 

porträttserie är dels för att den är regelbundet återkommande och dels att den handlar om just 

ledaren. Detta menar vi gör att man inte behöver läsa mellan rader för att läsa ut vilka typer av 

ledaregenskaper objektet tillskrivs. Vid vår första sammanställning av VA valde vi att studera 

”Veckans Profil” i samtliga nummer utgivna under 2005. Detta resulterade dock i endast fyra 

artiklar om kvinnor. Vi ansåg att vi inte kunde göra en givande analys på basen av fyra 

artiklar och därför utökade vi med ytterligare ett års tidningar. Sammanlagt utgör porträtten 
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under 2004 och 2005 82 stycken ledarporträtt. Vi förväntade oss inte att få ett särskilt mycket 

större antal kvinnliga porträtt även om vi hade utökar undersökningen till andra tidskrifter 

eller fler år. Vi menar att dessa artiklar är tillräckligt många för att vi skall kunna dra 

generaliserade slutsatser, om än inte om de kvinnliga ledarna, om de manliga.  

 

Att vi valde att studera ”Sprängaren”, ”Kronprinsessan” samt ”Kommissionen” beror dels på 

att dessa medietexter är svenska produktioner och dels på att kvinnor i ledande positioner 

utgör grundkonflikten i filmen/serierna. Vi valde att studera svenska produktioner för att vi är 

intresserade av problematiken som ligger oss kulturellt nära.  

 

Sammanlagt består materialet av ca 15 timmars fiktion. Vi anser att detta material är 

storleksmässigt satisfierande då vi menar ytterligare material inte hade bidragit med 

ytterligare information. Becker menar att insamling är ett problem i vetenskapliga studier på 

grund av att man inte kan studera allt inom ett område. Han menar att man istället bör försöka 

hitta ett par exempel i ett ämnesområde vars innehåll gör att det går att generalisera kring ett 

ämnesområde.109 Eftersom vår uppsats till stor del kretsar kring problematiken runt genus 

ansåg vi att det var nödvändigt att vårt valda studiematerial innehöll just den problematiken. 

Risken med att göra ett så medvetet val är att man väljer studieobjekt som snarare motsvarar 

det man vill belysa i problemformuleringen än ett tvärsnitt av verkligheten.110 

3.1.1 Val av ansats 
Vi har i vår forskning valt en hermeneutisk ansats på grund av att vår undersökning i mångt 

och mycket bygger på vår tolkning av empirin. Enligt Dahlgren är hermeneutik en 

övergripande beteckning för de metoder som ingår i forskningen i humaniora, framförallt i 

kvalitativa inriktningar.111 Enligt hermeneutiken är tolkning grundläggande i den mänskliga 

tillvaron och medverkar dessutom till att göra oss till människor.112  

 

Den andra huvudriktningen inom vetenskapen, positivismen, fokuserar på absolut kunskap 

medan hermeneutiken öppnar upp för mer relativistiska tankebanor. Enligt positivismen finns 

det två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen samt det som vi människor kan 

räkna ut med vår logik. Kritiken som riktas mot positivismen grundar sig främst i att den 
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åsidosätter en relevant kunskapskälla utöver de fem sinnena och den logiska analysen. Denna 

kunskapskälla utgörs av de tolkningar som människor gör och som grundas i att vi människor 

förstår andra människor genom introspektion och igenkännande. Kritiken mot hermeneutiken 

kretsar främst kring hur man kan kontrollera att de hermeneutiska tolkningarna är sanna då 

det inte finns något sätt att kontrollera dem. Kritikerna menar att tolkningarna kan vara 

överdrivna och att man bör vara mycket försiktig då man tolkar andra människor utifrån sina 

egna erfarenheter och känslor då dessa inte går att testa och kontrollera. Förförståelse är ett av 

nyckelbegreppen inom hermeneutiken vilken bidrar till att vi inte endast uppfattar 

verkligheten med våra sinnen. Ofta påverkas förförståelsen av våra värderingar och Thurén 

menar att man kan kalla dem för önsketänkande. Han menar dessutom att förförståelsen kan 

utvecklas från fördomar till förståelse.113 

 

Dahlgren menar att tolkning är kärnan i all kommunikation, genom att vi tolkar varandra på 

samma sätt förstår vi varandra. Vi tolkar även händelser i våra liv, och på så sätt skaffar vi oss 

erfarenheter. Enligt traditionen är tolkningen inriktad på texter men även bilder och andra 

symboler är tolkningsbara. Dahlgren menar att vi relativt lätt kan avkoda saker i vår vardag. 

Till exempel tolkar vi kläder som ger oss tecken och information om den som bär dem, tex. 

kan vi genom kläder läsa in vilken klass bäraren tillhör, vilken grupp eller vilket yrke. Både 

språk och teckensystem kan tolkas i två steg, för det första kan vi tolka denotationer, det vill 

säga tecknets uppenbara betydelse. Vi kan även använda oss av ytterligare ett steg, 

konnotationer vilket är de associationer som tecknet ger oss. Vid konnotation sätter man in 

tecknet i dess specifika om ständigheter.114 

 

Vi kommer i vår analys använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt och med hjälp av 

detta synsätt analysera och tolka de medietexter som vi valt. Vi menar att det hermeneutiska 

perspektivet lämpar sig bäst till denna typ av studier då våra erfarenheter påverkar hur vi 

tolkar budskapet i medietexterna. Dessutom tror vi att det är omöjligt att genom positivismens 

hypoteser få fram ett resultat som skulle vara av relevans. De hermeneutiska tolkningar vi gör 

i vardagen skiljer sig inte så mycket från hur vi tolkar i forskningen säger Dahlgren. Dock 

menar han att den vetenskapliga analysen måste vara mer systematisk och principfast. Liksom 
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vi är kompetenta att i vår vardag tolka händelser förutsätter hermeneutiken att forskaren har 

kännedom om det han/hon ska tolka.115 

 

3.1.1.1 Deduktiv ansats 

Vi har valt en deduktiv ansats då vi avser att pröva befintliga teorier för att förklara 

verkligheten. Vi har i föregående kapitel presenterat en rad teorier vilka vi kommer att 

applicera på vårt empiriska material, och därigenom försöka förklara verkligheten. Vi har 

även för avsikt att se huruvida teorierna stämmer överens med verkligheten eller om vi kan 

avfärda dem.116 Vid valet av insamlingsmetod för empirin så avsåg vi från början att välja en 

kvalitativ ansats. Vi upplevde dock att vissa av våra kvalitativa metoder hade stora 

kvantitativa inslag. Vi kommer därför i vår studie använda oss av i huvudsak kvalitativ 

undersökningsmetod med inslag av kvantitativ. Vi ser inga problem med denna typ av ansats, 

snarare ser vi att materialet får en ytterligare dimension vilket stärker dess validitet. Enligt 

Danemark, Ekström, Jacobsen och Karlsson är det önskvärt att inte se på kvalitativa och 

kvantitativa ansatser så dualistiskt. De menar att metoderna med fördel kan användas som 

komplement till varandra.117 Den kvantitativa analysen lämpar sig bra till att studera 

omständigheter vilka kan räknas och mätas men metoden ger inte några svar kring textens 

underliggande betydelse. Den kvalitativa analysen, å andra sidan, avslöjar om texten 

innehåller underliggande normer och värderingar som kanske inte är uppenbara men som 

ändå förmedlas.118 Dahlgren vill poängtera att det inte behöver finnas någon motsättning 

mellan en hermeneutisk tolkning av medietexter och en kvantitativ innehållsanalys av texten. 

Han menar att man måste se dessa metoder som olika verktyg vid undersökningen av 

medietexterna.119  

3.2 Objektivitet  
Dahlgren menar att det är omöjligt för oss människor att uppleva saker objektivt eftersom vi 

upplever allt genom redan existerande kulturella referensramar. Vi har alltså en förförståelse 

för det vi skall tolka. För att kunna analysera medietexten måste enligt Dahlgren analysera hur 

vi tolkar texten samt varför vi tolkar den så. Han menar att vi också måste förhålla oss till 

kulturen och samhället som har producerat medietexten. Dahlgren menar att det är väsentligt 
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att fundera kring vems tolkning man gör. Medietexter produceras i stora medieorganisationer 

och produceras i olika företag med olika finansieringskällor och olika budskap. Detta menar 

Dahlgren gör att det är av stor vikt att veta textens ursprung. Medietexterna kan ha olika 

betydelser som är inbyggda i materialet och som skapar mångtydighet. Detta kan tyda på att 

texten är avsedda för olika målgrupper. Med andra ord kan medietextens betydelse vara 

obestämd.  

 

Dahlgren hävdar att forskaren gör sin egen personliga tolkning av texten vilket är av ointresse 

i forskningen, istället bör man fokusera på den förmodade tolkningen som publiken gör eller 

vilken den mest sannolika uppfattningen av medietexten skulle vara. Han menar dock att man 

inte bör förkasta forskarens egna tolkningar utan använda dessa som ledtrådar i sin egen 

analys och även fundera kring på vilket sätt forskaren skiljer sig från den tänkta publiken. Det 

är viktigt att i egenskap av forskare hålla en analytisk distans till sin forskning. 

 

Vi är väl medvetna om att vår förförståelse och erfarenhet av dels media, journalistik, 

genusvetenskap och ledarskap påverkar vår tolkning av medietexterna samt objektiviteten. 

När vi tolkar menar Dahlgren att vi utgår från etablerade betydelser som är socialt 

konstruerade i vår kultur. En stor del av den tolkning som vi gör är dock omedveten säger 

Dahlgren, det vill säga den är så självklar för oss att vi inte tänker på den.120 Vi anser att det 

för uppsatsen innehåll varit positivt med vår breda kompetens inom ämnesområdena, men 

inser samtidigt att vi måste vara tydliga med att förklara de analytiska steg vi gör då våra 

läsare kanske inte besitter samma förkunskaper. Genom hela arbetet med uppsatsen har vi 

beaktat objektivitetsproblematiken genom att ständigt ifrågasätta våra tolkningar och leta 

alternativa tolkningar.  

3.3 Tolkningsmetod  
Vi kommer i följande stycke redogöra för de tolkningsmetoder vi har använt oss av i vår 

analys samt komplettera dessa med teorier i analys av medietexter.  

 

3.3.1 Teorier för analys av medietext 
Vi har valt att analysera såväl VA:s bilder som text. Vi utgår från Selby och Cowderys fem 

nyckelområden för medianalys: konstruktion, publik, berättande, kategorisering och 
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kontext.121 Vi kompletterar dessa med Dahlgrens aspekter, som används i hermeneutisk 

forskning, och är utformade för att analysera medietexter och vars syfte är att hjälpa forskare 

att klarlägga materialet samt forma tolkningar om det.  Dessutom menar Dahlgren kan dessa 

aspekter hjälpa till att belysa både samhälls- och mediefenomen.122 Dahlgrens och Selby och 

Cowderys teorier är snarlika men ändå kompletterande, vi har därför valt att sammanställa 

dem som följer:  

 

1. Konstruktion. Enligt Selby och Cowdery påverkar språkets konstruktion vilka signaler 

som journalisten vill sända ut. 123 Journalisten kan genom språk och ordval kodifiera 

värderingar och annan information som kommer att framgå från texten men som inte 

uttryckligen står där. Genom att till exempel använda ord som handlingskraftig istället 

för envis får man genast en positiv klang. I fråga om bilden kan konstruktionen vara 

en fråga om den är mjuk eller skarp, eller vilket perspektiv fotografen väljer. Allt detta 

kommunicerar något som inte behöver vara uttryckligt. På detta sätt kan man 

manipulera fram ett meddelande genom hur man konstruerar bilden. I texten kan man 

även urskilja vilka normer och värderingar som främjas.124  

Texter har olika intentioner, beroende på dessa har Dahlgren delat upp den i fem 

kategorier:  

 

 informativ: är vanligt i texter som förmedla någon om omvärlden. 

 propositionella: texter som vill framhålla hur saker och ting förhåller sig. 

 underhållande: texter som vill förmedla nöje och förströelse. 

 Övertalande: texter som vill få oss att tänka och tycka på ett visst sätt.  

 Uppmanande: få oss att göra något, till exempel reklam. Expressiva: ge uttryck 

för inre tillstånd: ex. förmedla en känsla genom konstnärligt uppträdande.  

 

Dessutom menar Dahlgren att textens uppbyggnad bör tas i beaktande vid analysen vilka kan 

visa sig på följande sätt:  

 

 Textens informativa innehåll: vilken information förmedlas? 
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 Stilistiska attribut: är texten komplex eller enkel? Konkret eller abstrakt? 

saklig eller lekfull? Känslomässig eller rationell? Personlig eller opersonlig? 

 Tematiska fält: finns det till exempel teman i rubrikerna? 

 Retorisk infrastruktur: innehåller texten troper, metaforer eller metonymier?  

Åstadkoms mer tillspetsade effekter i medietexten för att skapa dramatiska 

effekter?125 

 

2. Publiken är en dimension som låter oss ta hänsyn till vilka det är som uppfattar media. 

Man kan omöjligen generalisera en tolkning av ett budskap utan att veta vem det är 

som mottar det säger Selby och Cowdery.126  Enligt Dahlgren är det väsentlige att hitta 

ett sociologiskt porträtt av den tänkta publiken. Information om levnadsvanor, smak, 

åsikter är av stor vikt vid tolkningen av texterna.  Inte minst menar Dahlgren att det är 

viktig att ta hänsyn till ifall publiken har tolkningsgemenskaper, vilka erfarenheter och 

kunskaper som texten förutsätter hos sin publik.  Dessutom bör man tolka hur texten 

främjar tillhörighet, hur texten talar till publiken samt om publiken själv bjuds in till 

reflektion och analys.127 

 

3. Berättande och kategorisering. Berättande kretsar enligt Selby och Cowdery kring hur 

media skildrar verkligheten. Media skapar sin egen verklighet vilken får 

mediekonsumenten att ta som den absoluta verkligheten påstår de. På detta sätt kan en 

journalists beskrivning av något förändra konsumentens verklighetsuppfattning.128 

Detta för oss in på ytterligare en aspekt av medietexten, kategorisering, vilket står för 

hur vi läser in våra tidigare erfarenheter av media i texten. Ett exempel på detta är om 

vi ser en ung man i vit skjorta som står framför ett linjediagram som går i höjden så 

vet vi att det har med finans att göra och sannolikt med börsen eller liknande.129 

 

4. Mediala sammanhang/kontext handlar dels om var i medieutbudet medietexten 

förekommer och dels om i vilken kontext konsumenten upplever media. Detta 

innefattar även vilka uttrycksmöjligheter och begränsningar mediet har. Till exempel 

har tryckta medier större möjligheter att förmedla fakta än vad till exempel film har, 
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medan tv och film lättare kan förmedla känslor menar Dahlgren.130 Dahlgren menar att 

man som forskare, men även publik, kan få ledtrådar kring hur man ska tolka 

medietexten genom att fundera kring hur medietexten kommit till, det vill säga textens 

produktionsvillkor. Kunskapen om produktionsomständigheterna kan enligt Dahlgren 

leda till en djupare förståelse av medietexten som kanske inte vill visas upp av 

medierna själva. Vidare menar Dahlgren att man bör fundera kring varför texten ser ut 

som den gör. Om dess utformning och innehåll påverkas av tidspress samt om texten 

genomgått många kompromisser samt om man kan urskilja frågor som aldrig blev 

ställda. 

 

5. samhällssammanhang: Dahlgren menar att det är viktigt att studien placerar texten i en 

samhällelig/historisk kontext. Han menar att man bör identifiera primära 

relevanssfärer där texten får sin betydelse. Exempel på dessa kan vara stat, ekonomi, 

familjeliv, samlevnad, fritid, konsumtion. Vidare menar han att man bör se till vilken 

tidsanda, världsbild och ideologisk strömning som förmedlas i medietexten. Dessutom 

bör man fråga sig om texten explicit främjar vissa gruppers intressen på bekostnad av 

andras trots att den vill ge intryck av att vara neutral och saklig. 131 

3.3.2 Teorier kring bildanalys 
Bilder fungerar som ett kommunikationsmedium, det vill säga vi ser bilden som ett språk som 

vi kan kommunicera med. Med andra ord förmedlar bilderna på ledarna mer än den faktiska 

bilden av dem, de symboliserar mer än så. Eriksson och Göthlund menar att kvinnor enligt 

tradition porträtteras som objekt. Inte sällan porträtteras kvinnor med bortvänd blick för att 

betraktaren ostört, utan att konfronteras av den porträtterade, skall kunna betrakta 

kvinnokroppen. Dock menar Eriksson och Göthlund att män i större utsträckning porträtteras 

som subjekt, det vill säga de tittar ofta in i kameran, eller på betraktaren och ger på så sätt 

inget utrymme för betraktaren att titta ostört. I och med att blickarna möts förstärks känslan av 

att det är en riktig människa som vi tittar på och inte endast en kropp, ett objekt.   

Vi har använt oss av en ikonografisk bildanalys även kallad ikonologisk tolkning.132 Denna 

typ av bildanalys kan beskrivas i två steg: först studeras bildernas egenskaper och fastställer 

på vilka grunder som bilden fått en speciell klassificering. Därefter undersöks till exempel 

varför ett antal bilder från en viss period fått ett speciellt utseende. Slutligen undersöks om det 
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finns återkommande unika mönster i bilderna eller om bilderna består av vanligt 

förekommande innehåll. Den ikonografiska analysen innebär också att man tolkar mönster 

och budskap och relaterar dem till en samhälleligt och historiskt sammanhang. Dessutom 

analyseras relationen mellan bildens alla element och betydelsen av dessa.133   

 

Enligt Thelander används bilder tillsammans med text för att förstärka det texten uttrycker. 

Ibland kan bilden även säga det som inte nämns i texten säger Thelander.134 

Bilder har egenskaper som kan delas upp i det betecknade och det betecknande. Det 

betecknande är den verklighet bilden refererar till och beskriver det verkliga fenomenet, 

tinget. Det betecknade å andra sidan är enligt Saussure det ord som refererar till det verkliga 

objektet.135 Det som gör att vi förstår förbindelsen mellan ordet och det faktiska tinget beror 

på de kulturella överenskommelser och överenskommelser som människor i en kultur lär sig. 

Dock är det så att det betecknade inte enbart står för det ord de betecknar utan kan även ha 

betydelser utanför detta. För att beskriva detta samband kan man använda sig av konnotation 

och denotation. Med denotation menas de fakta som ett tecken förmedlar medan betydelserna 

utöver dessa kallas för konnotationer. Med andra ord står konnotationer för de övriga 

associationer som vi får till tecknet utöver dess egentliga betydelse. 

 

Konnotationer skiftar från person till person och beror på kulturella och individuella 

skillnader mellan individer.136 Ett exempel på hur detta kan te sig i bilder är om en bild består 

av en man i svart kostym, slips och vit skjorta. Den denotativa analysen säger att det vi ser är 

en man i kostym medan den konnotativa kanske säger att vi ser en man med makt, en 

välutbildad person som tillhör ett högre samhällsskikt. För att varje person inte skall tolka 

bilderna på sitt eget vis brukar enligt Thelander reklamskapare arbeta med att hitta bilder och 

tecken med konnotationer som människor delar. Med andra ord menar Thelander försöker de 

använda kulturella värdeföreställningar. Ett resultat av detta menar Thelander är att de på 

detta sätt bidrar till att behålla vissa kulturella värderingar, vissa även icke önskvärda till 

exempel stereotyper, genom att använda sig av dem.137   
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Thelander menar att analys av bilder ofta framstår som mer subjektiva än till exempel 

analyser av texter. Hon menar att man måste ta upphovsmannens avsikt med bilden i 

beaktning men att problemet är att man kanske inte skall se denna avsikt som mer ”sann” än 

tolkningen. Vidare menar Thelander att vikten vid analys av bilder inte bör ligga vid vad som 

är rätt och fel utan snarare vad bilden förmedlar.138 

 

Eriksson och Göthlund menar att man genom att analysera var betraktaren placeras i 

förhållande till den som avbildas kan påverka hur han/hon kommer att tolka bilden. De säger 

också att den avbildades blick är av vikt vid analys av bilder då blickar står för makt och även 

avgör om den avbildade framstår som ett objekt eller subjekt. Vidare menar de att ögonen 

anses spegla vår själ och att förneka någon en egen blick innebär att avhumanisera och göra 

den avbildade till ett objekt. Detta på grund av att blicken även kan uppfattas som hotande. 

Synen på kvinnan som ett objekt har etablerats under århundraden. Genom att avbilda kvinnor 

med bortvänd blick blir kvinnorna passiva objekt som kan betraktas ostört. Detta gör att den 

betraktande får makt över den avbildade hävdar Eriksson och Göthlund.139 

3.3.3 Analys av fiktion 
Vi har fokuserat på att analysera samtliga tre fiktiva berättelser, inte ur ett klassiskt 

filmvetenskapligt perspektiv, utan ur ett ledarskapsperspektiv. Med andra ord har vi inte 

fokuserat på filmens dramaturgi eller eventuella underliggande budskap och inte heller det 

dramaturgiska förhållandet mellan berättelsernas karaktärer i form av antagonist och 

protagonist. Istället ligger vår fokus på hur ledarna framställs och beskrivs och hur vi tolkar 

deras ledarskap och beteende. Vi jämför även hur de manliga respektive kvinnliga ledarna 

framställs och vilka roller och egenskaper de tillskrivs.  Vi har inspirerats av Tollin och 

Törnqvists frågeställningar kring filmanalys:140 

 

- vilka är huvudpersonerna och vad/vem får förkroppsliga maktstrukturen? 

- Kring vilka personer centreras filmernas handling, vilka karaktärer hamnar i 

bakgrunden och vilka karaktärer framställs som osympatiska? 

- Hur beskrivs relationen mellan könen?  

                                                 
138 Ibid. 
139 Eriksson & Göthlund  (2004) 
140 Tollin och Törnquist (2005) 
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- Hur gestaltas familjen och hemmet? 141 

                                                 
141 Ibid. 
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4 Analys  
I detta kapitel redogör vi för resultatet av vår analys. Som vi nämnde i vår metod har vi valt 

att studera samtliga ”Veckans profil” ur VA under år 2004 och 2005. Dessutom har vi 

analyserat tre fiktiva medietexter, Sprängaren (2001), Kronprinsessan (2005) samt 

Kommissionen (2005), som hädanefter kommer att benämnas som de fiktiva medietexterna. 

Till att börja med kommer vi att redogöra för resultatet av vår analys av VA för att därefter gå 

över till de fiktiva medietexterna. 

4.1 Vem porträtteras?  
I vår undersökning har vi analyserat ledarporträtt ur VA från år 2004 samt 2005. Under dessa 

år publicerades totalt 82 porträtt av ledare. 93 procent av porträtten utgjordes av män och 

resterande 7 procent av kvinnor. Med andra ord utgjordes 6 av 82 ledarporträtt av kvinnor. En 

majoritet av de intervjuade personerna innehar ledande befattningar till exempel i form av VD 

eller koncernchef. Av de porträtterade ledarna arbetar 90 procent i stora organisationer såsom 

SEB, SAAB och Ericsson och fem procent är politiker. Vidare utgjordes 78 procent av 

reportrarna av män och av fotograferna utgjorde 88 procent män.   

4.2 Konstruktion 
Vi menar att samtliga artiklar i porträttserien har en vad Dahlgren kallar informativ intention, 

det vill säga artiklarna refererar ofta det de intervjuade ledarna säger och vill förmedla något. 

Dock menar vi att artiklarna även har en viss tendens till att vara propositionella vilket 

Dahlgren menar tyder på att upphovsmakaren vill förmedla en tes eller analys.142 

Selby och Cowdery menar att konstruktionen hänvisar till vilket språk journalisten använder 

samt vilka signaler det sänder ut. Vidare menar de att textens upphovsman med hjälp av 

språket kan förmedla kodade värderingar som inte uttryckligen behöver finnas med i texten. 

Med hjälp av ordval kan upphovsmakaren även förmedla en vald känsla i texten.143  

Vi finner att texten i porträtten är konkret, saklig och rationell. Samtliga porträtt kretsar kring 

den intervjuade ledarens karriär med fokus på vägval, framgångar och bakslag. Inte sällan 

kretsar en stor del av artikeln kring det företag ledaren representerar samt vilka framtidsplaner 

företaget och ledaren har. Språket är ofta sakligt och skulle nästintill kunna beskrivas som en 

aning torrt då mycket kretsar kring siffror och strategier.  
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Vi upplever att artiklarna följer en mall där studieobjektet redovisas på ett mycket strukturerat 

och sakligt sätt och endast ett litet utrymme lämnas för personliga avvikelser för journalisten.  

Vi tror att detta beror på att VA vill att ”Veckans profil” skall vara utformat på ett utmärkande 

sätt och att läsarna skall känna igen strukturen. Artiklarna verkar ha en ambition att hålla en 

viss professionell distans mellan privatliv och arbetslivet. Den intervjuades privatliv eller 

familj nämns endast i ett fåtal av artiklarna och heller om personliga tankar eller känslor. Det 

är tydligt att avsikten med artiklarna är att redogöra för ledarens yrkesliv, det vill säga, strictly 

business. Dahlgren menar att man bör fundera kring vilka frågor som inte blev ställda i 

intervjun.144 Vi noterar att det endast i ett fåtal av porträtten diskuteras kring jämställdhet och 

det är endast i tre av porträtten som problematiken kring att vara förälder och ledare tas upp, 

detta trots att vi noterar att de flesta av ledarna har barn. 

4.3 Publiken 
Dahlgren hävdar att för att förstå intentionerna med medietexten bör man göra ett sociologiskt 

porträtt av den tänkbara publiken för att kunna förstå hur pass stor deras förförståelse är samt 

hur deras tolkningshorisonter ter sig.145 Vi menar att det inte råder något tvivel om att VA är 

en branschtidning som vänder sig till individer med intressen i näringslivet. Denna tolkning 

grundar vi på att innehållet i personporträtten i hög grad förutsätter att läsaren har vissa 

kunskaper inom området näringsliv och aktiemarknad. Vi tolkar medietexten som att 

publiken, för att till fullo skall kunna uppskatta och ta till sig texten, bör ha en god insikt i 

näringslivet. Vi menar att språket och den summariska informationen i porträtten tyder på att 

upphovsmakarna tar för givet att läsarna har kunskaper i området. Inte sällan upplever vi det 

som att textens upphovsmän talar till läsarna så att vi uppfattar att man som läsare känner 

samhörighet med både upphovsmakaren och den intervjuade. Vi anser att artiklarna sällan ger 

publiken utrymme för egna reflektioner utan istället upplever vi att publiken blir serverad en 

färdig bild av den intervjuade ledaren.  

4.4 Berättande och kategorisering 
Berättande kretsar kring hur media skildrar verkligheten menar Selby och Cowdery. På grund 

av att media skapar sin egen verklighet påverkas även mediekonsumentens bild av 

verkligheten.146 Bourdieu menar att journalister använder glasögon när de gör sitt urval vilket 
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påverkar den verklighet de återger.147  Vi menar att det urval som VA gör i frågan om vem 

som skall intervjuas i sin tur påverkar hur läsarna uppfattar både näringslivet och dess aktörer.  

Selby och Cowdery hävdar att när vi som publik läser en medietext påverkas vi av våra 

tidigare erfarenheter av media och kategoriserar medietexten utefter dessa. VA som 

facktidning ger läsaren direkt information om vad den kommer att handla om, vilket språk 

man kan förvänta sig samt i viss mån vilka förkunskapskrav man har på läsaren. Omslaget på 

tidningar är till för just sådan kategorisering. Man ser oftast på detta blad vilken typ av tidning 

det rör sig om.148 Eftersom vi medvetet valt VA som studieobjekt spelar denna faktor inte in i 

vår analys och vi kommer inte att vidare utveckla denna aspekt av Selby och Cowderys teori. 

 

Vi får intrycket av att artiklarna inte producerats under tidspress då det i flera artiklar 

framkommer att journalisten och den intervjuade haft kontakt i månader. Detta tolkar vi som 

att det inte finns någon tidspress från tidningens sida utan att man istället vill leverera kvalitet. 

Det är även mycket tydligt att journalisterna är väl pålästa om den intervjuade ledaren vilket 

vi menar gör det möjligt till ett djupare porträtt. Trots att artiklarna inte är skrivna av samma 

person menar vi att både rubriksättning och bildvalet följer ett mönster. Vi menar att det är 

troligt att redaktionen skapat en mall över hur man vill att porträtten skall se ut.  

4.5 Mediala sammanhang/kontext 
De analyserade artiklarna ingår i genren personporträtt och vi får uppfattningen, att liksom 

titeln, ”Veckans profil” antyder, är att ge ett mer ingående porträtt av en utvald ledare. 

Porträtten behandlar ofta ledare som är aktuella, till exempel har de nyss tillträtt en ledande 

position eller liknande. Porträttserien återkommer i samtliga utgivna nummer av VA under 

2004 och 2005. Dahlgren menar att olika typer av utbud lämpar sig bättre för olika ämnen och 

stämningar vilket även påverkar publikens förväntningshorisonter. Han menar att 

medietextens innehåll styrs av dess sammanhang och att olika medier har olika villkor vad 

gäller framställningsformer.149 Vi exemplifierar detta med att det är mer troligt att 

relationsdiskussioner förekommer i Svensk damtidning än i VA, just beroende på 

förväntningarna hos publiken.  

 

Vi menar att VA:s intention är att skapa affärslivets hjältar genom att visa på deras bedrifter 

och framgångar samt deras tyngd i näringslivet. Detta menar vi tydliggörs genom den 
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romantiserade framtoning många av ledarna får samt att porträtten ofta liknar hjältesagor. Vi 

anser att dessa porträtt fungerar som ett slags näringslivets idolporträtt som närmast går att 

jämföra med de inom elitidrotten. Kanske är det så att VA med dessa porträtt vill personifiera 

framgång och inspirera sina läsare.  

4.5.1 Produktionsomständigheter 
En text produceras inte enbart av en person utan kommer oftast till på en redaktion säger 

Dahlgren. Med andra ord är det många individer inblandade i framtagandet av texten vilket 

självklart påverkar det slutliga resultatet. Textens produktionsomständigheter påverkar enligt 

Dahlgren analysen samt hur vi som publik kan tolka dem.150 VA ägs av Bonnier tidskrifter 

och deras redaktion utgörs av 21 personer varav 8 är kvinnor. 80 procent av chefspositionerna 

innehas av män. Kvinnorna på redaktionen besitter roller som reporter och 

redaktionssekreterare.151 Detta ligger i linje med Edströms teori om att det är redaktionen, 

snarare än journalistens kön, som avgör vem som får synas i medierna. VA:s redaktion utgörs 

dock av mer än en tredjedel kvinnor, och deras reportrar utgörs endast av en femtedel kvinnor. 

Vi kan då se att även om Edström kan ha rätt i sin teori skulle det motsatta också kunna 

bevisas genom vår empiri eftersom antalet kvinnor bland journalister närmare korrelerar med 

antalet kvinnliga profiler. Med detta sagt vill vi ändå poängtera att vi inte fann något samband 

i vår studie mellan vem könet på den som intervjuade och den som blev intervjuad. Exempel 

på detta är att av de intervjuade kvinnorna var det endast två som intervjuades av kvinnor och 

flera av porträtten av män var skrivna av kvinnor.  

4.6 Samhällssammanhang 
Enligt Dahlgren bör man studera vilka ämnen texten behandlar för att kunna sätta in texten i 

ett samhällssammanhang.152 Vi påstår att VA förmedlar en ideologi som kretsar kring 

kapitalism, företagande och entreprenörskap. I porträttserien blir detta tydligast när man ser 

hur tidningen närmast romantiserar framgångsrika kapitalister och framställer entreprenörer 

som moderna ”Columbus” som upptäcker nya marknader.  

4.7 Ledaregenskaper 
Med vilka ord beskrivs då ledare? VA tillskriver ofta ledare egenskaper som pokerface, hårda 

nypor och som ärlig och tuff. Vi menar att journalisten med hjälp av superlativ, metonymier 
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och metaforer vill sätta stämningen i artiklarna. Vi upplever att det finns en romantiserad bild 

av ledaren som vi menar förstärks genom dessa metaforer. Inte sällan beskrivs ledarna med 

starka adjektiv som ”stjärna”, ”kung”, ”kronprins”, ”krigare”, ”fru Justitia” och ”mästare”. Vi 

menar att dessa uttryck är extrema och mycket djärva. Som vi tidigare nämnt menar 

Conradson och Rundquist att journalister använder sig av schablonmässiga uttryck för att 

spara tid och för att öka läsarintresset. På så sätt kan bilden av ledaren tillspetsas för att 

dramatisera texten och göra den mer spännande.153 Vi påstår att de ord som används för att 

beskriva ledarna hade kunnat bytas ut mot mindre dramatiska uttryck. Då hade man dock gått 

miste om känslan av storhet vilket vi tror är avsikten med användandet av så starka ord. Vi 

tycker oss se porträtt där beskrivningarna av ledarna nästintill kan beskrivas som rent smicker 

medan vissa av ledarna kritiseras hårt av reportern.  

 

Som vi nämnde i vår problemformulering vill vi undersöka vilka ledaregenskaper som lyfts 

fram samt vilka egenskaper som beröms respektive kritiseras. Många av artiklarna handlar om 

hur ledarna gått tillväga i svåra situationer och hur man skapat vinster och framgång. De 

gånger som någon ledare kritiseras har personen i fråga till exempel inte lyckats få företaget 

att öka sin vinst eller få företaget ur en svacka. Vi menar att ledarskapet kopplas samman med 

ledarens handlingar och konsekvenserna av dessa.  

 

Generellt sett menar vi att det som lyfts fram i porträtten i VA är att en bra ledare går med 

vinst och reder ut stormar och kriser i företaget. En bra ledare är handfast och säker på sin sak 

och går ofta sin egen väg vilket leder till framgång. Vi upplever att en bra ledare är rationell 

och har en god analytisk förmåga. Vi uppfattar det som att VA:s reportrar ofta vill lyfta fram 

att egenskaper som att ”ta i med hårdhandskarna” och ”peka med hela handen” som positiva. 

Egenskaper som vi förknippar med hierarkiska organisationer. Dessutom faller samtliga av 

dessa ledaregenskaper in under kategorin agentic, som traditionellt sett anses vara manliga 

ledaregenskaper.154 Många av ledarna framställs även som individualister och risktagare, även 

detta egenskaper som är av kategorin agentic. Det framställs också som positivt om ledarna är 

arbetsnarkomaner, endast sover fyra timmar per dygn och om de är extrema 

tävlingsmänniskor som alltid måste vara bäst. Vi tolkar texten som om reportern vill få det att 

framstå som om ledaren själv har fått ett företag på fötter, likt en actionhjälte beskrivs ledaren 

och hur han ridit ut stormen. Ett exempel på detta är:  
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”han samlade ihop hela personalen på 350 anställda till kick-off, satte varsin telefon i 

händerna på dem och på sig själv och började ringa runt och sälja resor. De hann med 4000 

den kvällen”.155 

 

Med tanke på hur romantiskt och beundrande texten är skriven tolkar vi det som en bra ledare 

är handlingskraftig och tror på sig själv. Ett annat exempel är framställningen av Statoils vd, 

Helge Lund: 

 

”Bakom den älskvärda fasaden döljer sig en man som kan bestämma. Att han kan ha hårda 

nypor har redan en del Statoilchefer fått erfara. Men han är också en person som får med sig 

sina medarbetare och som har förmågan att lyssna ”.156 

 

Vi finner att textens upphovsman inte sällan vill göra kopplingar till idrott och tävlingar. 

Många av ledarna beskrivs som extremt mål- och tävlingsinriktade och tankarna för oss till 

liknande intervjuer med idrottsstjärnor. Uttryck som ”höja ribban” används ofta och det är 

tydligt att journalisterna vill ge bilden av att näringslivet är en arena och de framgångsrika 

ledarna dess gladiatorer eller idrottsstjärnor. Inte sällan analyserar upphovsmakaren till 

artikeln den intervjuade ledarens beteende och karriärval och försöker med detta skapa sig en 

bild av ledaren. I samtliga porträtt har de intervjuade definierat vilka som ingår i deras 

nätverk, både privat och professionellt. Detta är vanligt förekommande i ledarporrätt menar 

Conradson och Rundquist som också säger att ledarens nätverk gärna diskuteras i artiklar som 

de i VA.157 Vi tror att detta beror på att nätverket spelar en så central roll i ledarens yrkesliv. 

Ett genomgående mönster i dessa nätverk är att de består av studiekamrater, barndomsvänner 

eller äldre manliga mentorer. Inte sällan nämns vilka som spelar tennis eller golf tillsammans 

eller vilka som är grannar på lantstället.  

4.8 Bilder av ledaren  
Tidigare har vi nämnt med vilka ord ledarna beskrivs låt oss nu se till hur bilderna av ledarna 

är konstruerade samt med vilka rubriker de beskrivs. Vi har i vår bildanalys valt att fokusera 

på den bild av ledaren som används i anslutning till rubriken vilken vi menar är ämnad att 

presentera ledaren. Vi menar att dessa bör analyseras i varandras kontext då det är så det är 
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tänkt att det ska upplevas av publiken. Thelander menar att bilder används tillsammans med 

text för att förstärka det texten uttrycker. Hon menar att bilden ibland kan säga det som inte 

nämns i texten.158 Rubrikerna i porträtten får en central roll i porträtten då de har en 

annorlunda formatering och ofta upptar en stor del av uppslaget och ofta är placerad på själva 

bilden. Vi upplever att det medför att rubriken blir mer tongivande än vad vi är vana vid.  

 

Enligt Eriksson och Göthlund innebär den ikonografiska analysen att man tolkar mönster och 

budskap och relaterar dem till ett samhälleligt och historiskt sammanhang. 159 I sken av detta 

hävdar vi att många av bilderna är traditionellt konstruerade bilder av ledare. Ett exempel på 

detta är bilden av ledaren som är tagen ur ett grodperspektiv där ledaren blickar ut över 

horisonten. Vi menar att det finns klara likheter mellan dessa porträtt och klassiska bilder på 

härförare, kungar och krigsherrar.  

 

Konnotationer skiftar från person till person och beror på kulturella och individuella 

skillnader mellan individer. Hospers säger att det är väsentligt för bildens skapare att hitta 

konnotationer som människor delar för att snabbt och lätt förmedla den känsla man är ute 

efter.160 Ett exempel på hur detta kan te sig i bilderna i VA är om bilden består av en man i 

svart kostym, slips och vit skjorta. Den denotativa analysen säger att det vi ser är en man i 

kostym medan den konnotativa kanske säger att vi ser en man med makt, en välutbildad 

person som tillhör ett högre samhällsskikt. Detta är kulturellt betingat eller kulturellt 

konstruerade konnotationer och inte en absolut sanning. Ett faktum är dock att vi utan att ta i i 

överkant kan påstå att majoriteten av ledarna porträtteras i VA, i just mörk kostym, vit skjorta 

och slips. Vi tror inte att detta är en slump.  

4.8.1 Val av perspektiv  
I analysen av vår empiri har vi kategoriserat bilderna i tre olika kategorier beroende på vilket 

perspektiv ledarna är fotograferade ur: grodperspektivet, det neutrala perspektivet samt 

fågelperspektivet. Grodperspektivet innebär att ledaren är fotograferad underifrån, vilket 

framställer personen som större och mäktigare.161 Vi har valt att benämna de bilder som är 

tagna rakt framifrån eller i vart fall inte ur en märkbar vinkel som neutralt perspektiv. Det 

tredje perspektivet, fågelperspektivet, innebär att personen avbildas ovanifrån, vilket gör att 
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objektet framstår som mindre och mer obetydlig.162 Den kvantitativa sammanställning vi gjort 

av vår empiri visar att 45 procent av ledarna fotograferas ur grodperspektiv, 49 procent ur ett 

neutralt perspektiv och 6 procent ur ett fågelperspektiv. En slutsats vi drar av resultatet är att 

ledaren, kulturellt sett, har en upphöjd position i samhället. Detta accentueras i dessa bilder 

genom att de flesta avbildas ur ett grodperspektiv, vilket tvingar en betraktare att bokstavligt 

talat se upp till ledaren och därmed anta en lägre position i sitt betraktande. Vi tror att detta 

också är anledningen till att det är få ledare som blir avbildas ur ett fågelperspektiv.  

 

Förhållandet mellan betraktaren och objektet, den avbildade, påverkas även av huruvida 

objektet låter sin blick mötas eller ej, det vill säga om han/hon tittar in i kameran eller inte. En 

person som avbildas på ett sätt där han/hon inte tittar in i kameran lämnar betraktaren fri att 

ostört studera bilden. Om objektets blick möter betraktaren begränsas dennes frihet eftersom 

man då får en känsla av att vara iakttagen.  Dock blir dessa porträtt ofta mer personliga och 

ger ett mer vitaliserat objekt.163 Av de ledare som avbildas i VA är det jämnt fördelat mellan 

de ledare som möter betraktarens blick och de som tittar bort, dock upplever vi inte att ledare 

som inte möter vår blick automatiskt objektifieras. Med tanke på de få kvinnor som förekom i 

vår studie av VA vill vi vara försiktiga med att göra generaliseringar av hur manliga 

respektive kvinnliga ledare framställs i media. Vi vill trots detta redogöra för de skillnader 

som finna i framställningen av manliga respektive kvinnliga ledare. Vi menar att det finns 

vissa skillnader i hur de 6 porträtten av kvinnor framställs jämfört med de 77 män som 

porträtteras. Edströms undersökning visar att det är vanligt att de kvinnliga ledarna 

fotograferas uppifrån, ur fågelperspektivet. Detta menar Edström bidrar till att betraktaren får 

ett övertag gentemot den kvinnliga ledaren. Vidare menar hon att fågelperspektivet bidrar till 

att den kvinnliga ledaren framstår som mindre hotfull.164 Vår undersökning visar dock att 

endast en av sex porträtterade kvinnor och fyra procent av männen är fotograferade ur 

fågelperspektiv. Vi kan med andra ord inte urskilja något mönster till skillnad från Edström. 

Vi påstår att fågelperspektivet används så sparsamt i VA på grund av att artiklarna syftar till 

att porträttera näringslivets maktinnehavare varför det är kontraproduktivt att avbilda dem 

som mindre mäktiga än vad de är. Snarare upplever vi det som om man vill framhäva deras 

makt genom valet av perspektiv. Vidare visar vår kvantitativa studie att 83 procent (5 av 6) av 

de kvinnliga ledarna ler på bilden jämfört med 33 procent av männen. Edströms studie visar 
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ett liknande mönster. Hon menar att kvinnorna genom att le mot betraktaren framstår som 

mjukare, kvinnligare och att det är mer fördelaktigt att som kvinna bli porträtterad som 

leende. Framförallt menar hon att det gör dem mindre hotfulla. Vidare menar Edström att det 

tydligt att kvinnorna på bilderna i större utsträckning skall vara ”snygga” medan männen skall 

framstå som ”bossar”.165 Vår undersökning visar på ett tydligt mönster i att den största delen 

av kvinnorna ler men vi är inte helt övertygade om att de förminskas eller objektifieras på 

grund av detta. Vid vår diskussion kring leendets betydelse lade vi märke till att vi ansåg 

leendet vara avväpnande hos kvinnor och fick dem att utstråla mindre makt, medan leendet 

inte hade samma effekt hos män. Vi menar att leendet kanske inte betyder att en kvinna med 

auktoritet utstrålar mindre makt utan att vi själva färgades av våra egna fördomar och såg dem 

som mindre mäktiga på grund av att de är kvinnor. 

 

Vi anser att det är tydligt att bilderna av de kvinnliga ledarna inte har tonvikten vid att 

framhäva deras maktposition till skillnad från många av de manliga porträtten. Dock vill vi 

påpeka att 33 procent av de manliga ledarna de facto ler på bilderna och vi skulle inte vilja 

påstå att de i samtliga fall framstår som mindre eller sämre ledare för det. Istället vill vi påstå 

att deras leenden bidrar till att få dem att framstå som humana och ger oss en positiv 

inställning till dem. Edström menar att vinklar och bildval förstärker skillnaderna mellan 

kvinnliga respektive manliga ledare. Hon menar att männen ofta porträtteras som extra 

kraftfulla medan kvinnorna ofta placeras i miljöer som är mindre förknippade med makt och 

ledarposition.166 Även detta mönster ser vi i vår undersökning, ingen av kvinnorna porträtteras 

i kontorsmiljö eller i miljöer i relation till deras jobb medan majoriteten av männen 

porträtteras i kontorsmiljö till exempel sittande försjunken i jobb bakom skrivbordet eller 

besökandes en byggarbetsplats. Kvinnorna, i sin tur, porträtteras i miljöer såsom på ett 

hotellrum, lutandes mot ett staket utanför en blommande trädgård eller sittandes vid en 

bardisk med en kaffekopp framför sig. Vi menar att genom att placera de kvinnliga ledarna i 

en miljö som inte är relaterad till deras yrke blir de inte lika kraftfulla, framförallt framhävs 

inte deras maktposition.  

 

Kanter menar att eftersom kvinnor är i minoritet på chefspositionerna får de en avvikande 

position vilket skapar effekter som påverkar hur, i det här fallet den kvinnliga ledaren, beter 

sig. En av effekterna är synligheten som uppkommer på så sätt att genom att den kvinnliga 

                                                 
165 Edström (2002) s. 25 
166 Edström (2002) 



 54

ledaren avviker från normen syns hon mer än majoriteten, vilken i det här fallet utgörs av 

män. Att synas brukar innebära positiva konsekvenser men i detta fall är det utseendet snarare 

än de kvinnliga ledarnas kompetens som syns, vilket snarare kan uppfattas som en negativ 

konsekvens säger Kanter.167 På grund av att de kvinnliga ledarna är just kvinnor menar vi att 

en större fokus läggs på att bildligt sett framställa dem mer visuellt fördelaktigt än männen. 

Detta är även någon som Edström erfar i sin undersökning.168 Vi menar alltså att vi tolkar 

bilderna på de kvinnliga ledarna som om det är viktigare att framställa dem fördelaktigt än att 

framhålla deras kompetens som ledare.   

4.8.2 Attribut  
Den mörka kostymen och den vita skjortan går som en röd tråd genom samtliga porträtt. Det 

är ytterst få av ledarna som bär någon annan form av klädsel på bilderna. Vi noterar att det 

ibland nämns i artikeln om ledaren avviker från denna klädsel. Även majoriteten av de 

kvinnliga ledarna bär kostym eller dräkt. Samtliga bilders färgskalor mycket neutrala och 

mycket få starka färger förekommer. Bilderna har återkommande element såsom hav, 

horisont, strand och balkonger. Dessa används menar vi för att förstärka känslan av ledaren 

som blickar mot horisonten framtiden. I övrigt är naturen inte ofta närvarande i bilderna, 

majoriteten av dem är fotograferade i kontorslandskap eller i studio.     

4.8.3 Rubriker  
Om vi nu ser till rubriken och bilden i kombination så vill vi påstå att det i många av 

artiklarna används ett bombastiskt språk. Vi ser ett mönster i att många av de manliga ledarna 

beskrivs i ordalag som kung, kronprins, mästare och stjärna, ord som alla för tankarna till 

kungariken och idrottsstjärnor. Men i vissa fall vill vi påstå att rubriksättningen på de manliga 

ledarna är förminskande och kritisk. Vi menar att de rubrikerna på de kvinnliga ledarna är 

tamare och mer slätstrukna, främst på grund av att rubrikerna i dessa fall inte är lika 

bombastiska. Vi tolkar detta som om det finns en rädsla från tidningens sida att överdriva 

rubriken åt något håll. Vi menar att generellt sett, i VA, upplevs inte de kvinnliga 

porträtterade ledarna ha lika mycket makt som de porträtterade männen.  

4.8.4 Kvinnliga respektive manliga ledaregenskaper  
Vad gäller ledaregenskaper menar vi att det finns skillnader mellan män och kvinnor i 

porträtten. Tidigare nämnde vi Connells tankar kring att könens egenskaper ofta beskrivs i 

motsats till varandra, vilket benämnd som könens dikotomi. Män antas vara envisa, 
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tävlingsinriktade, analytiska och rationella medan kvinnor antas vara moderliga, 

omhändertagande, pratsamma och känslosamma.169 Vi vill påstå att männen i porträtten 

tillskrivs ovan nämnda egenskaper dock menar vi att vi inte kan påstå att kvinnorna tillskrivs 

motsatta egenskaper. Vi hävdar att de kvinnliga ledarna tillskrevs egenskaper som 

kommunikativ förmåga, förmågan att skapa laganda samt förmågan att uppmuntra vilka alla 

tillhör kategorin communal. Endast en av kvinnorna beskrevs nämnvärt med egenskaper inom 

kategorin agentic. De manliga ledarna beskrevs i större utsträckning som risktagare, rationella 

och individualister, egenskaper som tillhör kategorin agentic, dock tillskrevs även flera av 

männen egenskaper som förmågan att uppmuntra och skapa laganda. Vi hävdar också att de 

kvinnliga och manliga ledarna tillskrevs liknande egenskaper såsom pålitlig och påläst vilket 

är egenskaper som Wiggins anser är neutrala.170 

 

Conradson och Rundquist menar att det är vanligt att kvinnliga ledare får mer personliga 

frågor än vad männen får.171 Vi ser inte detta mönster i vårt studiematerial, intressant att 

notera är dock att reportrarna gärna problematiserar kring kvinnors ledarskap och de kvinnliga 

ledarna får därmed andra frågor än deras manliga motsvarigheter. Inte i ett enda av de 

manliga porträtten diskuteras denna problematik.  
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4.9 Analys av fiktiva medietexter 
Nedan redovisas en sammanfattning och analys av Sprängarens, Kronprinsessan samt 

Kommissionens innehåll. 

4.9.1 Sprängaren 

Filmen som bygger på Lisa Marklunds roman med samma namn, hade premiär 2001 och är 

producerad av Maritha Norstedt samt regisserad av Colin Nutley. Nutley har även 

tillsammans med Marklund och ytterligare två kvinnor172 skrivit filmens manus.173 

 

4.9.1.1 Handling  

Handlingen utspelar sig i realtid i Stockholm. Sprängarens handling kretsar kring att Christina 

Furhage, OS-general för det OS som skall utspelas i Stockholm, sprängs i bitar på 

Viktoriastadion. Annika Bengtzon, reporter på Kvällspressen, följer fallet och blir indragen i 

en mördarjakt. Det är dock inte denna del av filmen vi skall fokusera på utan den del av 

filmen som beskriver arbetet på redaktionen. Annika är nybliven redaktionschef sedan fyra 

veckor tillbaka på en redaktion som till största delen består av män med undantag av en 

kvinnlig reporter och en kvinnlig redaktionssekreterare. Filmen skildrar också hur Annika 

försöker få livet som stressad chef och reporter med sena arbetstimmar att gå ihop med rollen 

som mamma och maka.  

 

4.9.1.2 Karaktärer – ett urval 

 

Annika Bengtzon:  filmens huvudperson, kvinnlig journalist i 35-åråldern. Nybliven 

kriminalchef på ”Kvällspressen” sedan fyra veckor. 

Tvåbarnsmamma, gift med Thomas 

Nils:   man i 55-årsåldern, journalist som har varit på redaktionen länge. 

Ewa-Britt:   kvinna i 40-årsåldern, redaktionssekreterare. 

Anders:   man i 50-årsåldern, chefredaktör på tidningen 

Spiken:   man i 45-årsåldern, rubriksättare/nattredaktör  

Berit:   kvinna i 50-årsåldern, journalist. 

Receptionisten:  kvinna i 30-årsåldern 
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4.9.2 Kronprinsessan 

Kronprinsessan bygger på en roman med samma namn skriven av Hanne-Vibeke Holst. 

Manuset är skrivet av Sara Heldt och Pia Gradvall. Anna Croneman har producerat och 

Kathrine Winfeld har regisserat. TV-serien är producerad av Svensk Filmindustri och 

Sveriges Television 2005.174 

 

4.9.2.1 Handling  

Kronprinsessan handlar om politiska intriger och om medias bevakning. Serien skildrar 

kvinnliga ledares dubbla roller som ledare och mamma. Serien diskuterar frågan om man kan 

förena ett lyckligt familjeliv med ett liv i rampljuset. 

 

Rosenbad. Statsministern skall redovisa den nya ministerlistan. I hans arbetsrum sitter 

utrikesministern, en kvinna, och väntar på honom. Hon är kritisk till listan, som hon menar 

förutom henne själv, endast består av namnen på medelålders män ifrån medelklassen. Därför 

föreslår hon att en ung kvinna, Charlotte, ledare för en miljögrupp, skall få överta  

Miljöministerposten från en äldre (alkoholiserad) man. Trots att statsministern och 

finansministern, som också är närvarande, är medvetna om att den sittande miljöministern är 

alkoholist försvarar de honom med att han har 35 års erfarenhet. ”Jag har inget emot att 

Charlotte är kvinna”175 säger statsministern, ”men jag kan inte anställa henne bara för att hon 

är kvinna.”176 Utrikesministern och statsministern hamnar i en hetsig diskussion kring att 

utrikesministern vill lägga sig i vem som skall få posten. ”Det finns en anledning till att det är 

jag som sitter i den här stolen och inte du”177 säger statsministern. ”Och varför tror du att det 

är du och inte jag som sitter där”178 frågar utrikesministern. I och med dessa ord är tv-seriens 

handling och konflikt presenterad.     

 

Det är strax före jul. Telefonen ringer hemma hos familjen Ekeblad. Charlotte Ekeblads man 

har fått ett toppjobb i Uganda. Mitt under flytten ringer telefonen och Charlotte får samtal av 

statsministern som erbjuder henne posten som miljöminister i sin nya regering. Som 

miljöminister utsätts Charlotte för tuffare granskning än hon räknat med och trots att hon 

betraktas som en naturbegåvning blir motståndet övermäktigt. När hennes tidigare så lyckliga 
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äktenskap börjar krackelera tvingas hon fråga sig om priset för en karriär inom politiken inte 

är för högt. 

 

4.9.2.2 Karaktärer – ett urval 

 

Charlotte:   kvinna i 35-årsåldern. Miljöaktivist och ny miljöminister. 

Statsministern:  grånad man i 60-årsåldern.  

Utrikesministern Meyer:  kvinna i 55-årsåldern. 

Finansministern: man i 50-årsåldern. 

Charlottes man:  miljöaktivist i 40-årsåldern.  

Jacob:   man, 30-årsåldern, politisk sakkunnig, talskrivare åt Charlotte.   

4.9.3 Kommissionen  

Kommissionen är producerad av Sveriges television år 2005. Serien är skapad av Anders 

Lenhoff som även regisserat tillsammans med Jonas Grimås. Serien har fyra författare varav 

två av dem, huvudförfattarna, är män.179  

 

4.9.3.1 Handling  

Stockholm har under ett politiskt toppmöte blivit utsatt för en terrorattack liknande den i New 

York 11 september 2001. Hela staden står i lågor och tusentals människor är döda och minst 

lika många skadade. Mitt i turbulensen lovar den chockade och förvirrade statsministern att 

tillsätta en kommission som skall ta hand om alla följder av katastrofen. Lena Lagerfeldt, före 

detta Justitieminister, som tvingats avgå på grund av skumma lägenhetsaffärer, blir, till 

mångas förvåning, vald till Kommissionens ordförande. Tv-serien kretsar till det arbete som 

väntar regeringen och Kommissionen. Handlingen kretsar kring ledarskap, det politiska spelet 

och inte minst mediernas makt att skapa opinion. 
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4.9.3.2 Karaktärer – ett urval   

 

Lena Lagerfeldt:   kvinna, 45-årsåldern, ordförande för Kommissionen. 

Statsministern:   man i 60-årsåldern. 

Grete:  kvinna i 55-årsåldern, riksdagsledamot och 

medarbetare i Kommissionen.  

Sigvard :  man, 65-årsåldern. Pensionerad Länspolismästare 

och medarbetare i Kommissionen. 

Uni:     kvinna, 22 år. Politisk aktivist och medarbetare i  

Kommissionen.
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4.10 Analys 

4.10.1 Konstruktion 

Selby och Cowdery menar att journalisten kan påverka vilka signaler texten skall sända ut.180 

Vi menar att regissören, likt en journalist väljer ord, kan välja ut bilder som kodifierar 

medietexten. Vi hävdar att kvinnornas yrke genomgående problematiseras i de tre fiktiva 

medietexterna. Detta sägs dock inte alltid rent ut, utan visas istället med bilder. Vi konstaterar 

att de tre fiktiva medietexterna framförallt är, vad Dahlgren kallar underhållande, det vill säga 

deras primära uppgift är att förmedla nöje och förströelse. Men vi vill även påstå att de även 

har tendenser till att vara propositionella, då de vill framhålla hur saker och ting förhåller 

sig.181  

4.10.2 Publik 
Låt oss återigen hitta det sociologiska porträtt av publiken som Dahlgren menar är nödvändigt 

för att generalisera tolkningen av budskapet.182 Vi menar att de fiktiva medietexterna, i 

jämförelse med VA, har en stor publik. Framförallt på grund av att Kronprinsessan och 

Kommissionen har visats i SVT samt att även Sprängaren också visats i tv.183 I och med detta 

menar vi att medietexten blir mer tillgänglig för den stora massan. I jämförelse med VA når 

dessa fiktiva medietexter en bred publik. Vi menar att det är svårt att generalisera kring denna 

publik, då vi menar att innehållet i de fiktiva medietexterna är bredare till skillnad från VA. 

Vi tror inte att vare sig klass, kön eller inkomst påverkar vem som tar del av medietexten, dels 

eftersom de fiktiva medietexterna varit tillgängliga på SVT samt TV4, som båda har en stor 

spridning och är tillgängliga för många.184 Dels för att innehållet i de fiktiva medietexterna är 

lätt att ta till sig oberoende av förkunskaper. Dahlgren hävdar att det är av vikt att ta hänsyn 

till publikens eventuella tolkningsgemenskaper.185 Vi menar att publikens 

tolkningsgemenskaper i detta fall främst ligger i egna erfarenheter av arbets- och familjeliv 

och att publiken känner igen sig i och kan relatera till karaktärernas liv. 
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4.10.3 Berättande och kategorisering  

Som vi tidigare nämnt hävdar Selby och Cowdery att medietextens berättande kretsar kring 

hur media skildrar verkligheten och att denna påverkar mediekonsumentens 

verklighetsuppfattning.186 Samtliga tre fiktiva medietexter problematiserar kring det kvinnliga 

ledarskapet vilket vi menar kan påverka publikens mentala bilder av både manliga och 

kvinnliga ledare. Thelander menar att media använder sig av generaliseringar, stereotyper och 

fördomar för att snabbt skapa förståelse hos publiken. Genom att använda sig av stereotyper 

kan man enkelt, på kort tid, presentera och tillskriva en karaktär just de egenskaper som är 

förknippade med stereotypen.187 Vi menar att det är tydligt att framförallt Sprängaren, som 

har en mer påtaglig tidsbegränsning, använder sig av stereotypa beskrivningar av 

karaktärerna. Både Kronprinsessan och Kommissionen som har mer tid till sitt förfogande 

framställer karaktärerna som mindre stereotypa och mer mångfacetterade. Vi hävdar att de på 

grund av detta inte hårdrar verkligheten som Sprängaren gör.  

 

4.10.4 Mediala sammanhang/kontext 
Sprängaren är den enda av de tre fiktiva texterna som visats både på bio och på tv, de övriga, 

Kommissionen och Kronprinsessan, har visats av Sveriges Television.188 De fiktiva 

medietexterna skiljer sig i längd vilket vi menar påverkar berättandet. Sprängaren är ca 2 

timmar lång, Kronprinsessan består av 4 avsnitt á 60 minuter medan Kommissionen, består av 

12 avsnitt á 45 minuter.  

4.10.5 Produktionsomständigheter 
Både Sprängaren och Kronprinsessan bygger på romaner skrivna av kvinnor.189 Vi menar att 

dessa berättelser är skrivna ur ett kvinnligt perspektiv. I dessa berättelser är konflikten mellan 

den kvinnliga ledaren och det manliga etablissemanget betydligt starkare än i Kommissionen 

som har en manlig upphovsman och huvudförfattare. I den text som är författad av en man är 

mångfald och jämställdhet mer uttalat. Vi menar dock att man ska vara försiktig vid att göra 

allt för grova generaliseringar över detta. Men vi vill dock belysa att vi noterat dessa fakta.  
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4.10.6 Samhällssammanhang  

Dahlgren menar att man bör placera texten i en samhällelig kontext.190 Vi menar att samtliga 

fiktiva texter säger något om vår samtid på grund av att de vill problematisera och diskutera 

kvinnans roll, inte bara som ledare utan även som moder. Vi hävdar att Kronprinsessan och 

Sprängaren bygger stora delar av sin handling kring just dessa aspekter. Även i 

Kommissionen är detta ämnen icke oväsentlig del av handlingen.  

4.10.7 Attribut 
Annika i Sprängaren, klär sig mycket ledigt, trots sin chefsposition, och går klädd i stickade 

tröjor i dova färger som svart och brunt samt jeans, genom hela filmen. Hon är mycket 

sparsamt sminkad och har sitt blonda hår uppsatt i en enkel hästsvans. Hon bär även en svart 

basker till sin svarta kappa. Vi hävdar att hennes klädsel är könsneutral. Wahl et al menar att 

kvinnliga ledare neutraliserar sin sexualitet för att få legitimitet i sitt ledarskap.191 Genom att 

Annika klär sig neutralt påstår vi att hon tar bort fokus från sin kvinnlighet. Vi noterar att ju 

längre ner i hierarkin på redaktionen vi kommer, desto kvinnligare och färgstarkare blir 

kläderna. Till exempel använder redaktionssekreteraren endast dräkt med tillhörande kjol och 

receptionisten framställs som mycket kvinnlig i blont uppsatt hår och kvinnliga blusar i rosa 

och rött. Kanske är det så att kvinnorna i de lägre positionerna som inte innehar någon 

ledarposition inte heller har något behov av att neutralisera sin sexualitet utan kan istället 

framhäva den och kanske rent utav använda den som strategi.   

 

Vi menar att kläder spelar en större roll i Kronprinsessan. Vid en presskonferensens sitter 

ministrarna uppradade vid statsministerns sida. Samtliga är klädda i mörka kostymer, 

inklusive den kvinnliga utrikesministern Meyer. Charlotte däremot är klädd i röd kjol och 

blommig stickad kofta och har utsläppt hår. I och med detta förstår vi att hon är annorlunda 

och står utanför gruppen. Dock noterar vi att hennes klädstil redan i det första avsnittet blir 

mer och mer likt de andra ministrarna. I slutet på första avsnittet är hon en ”fullfjädrad” 

minister då hon är klädd i mörk kostym och mörka solglasögon. Kanter menar att på grund av 

att kvinnor utgör en minoritet i organisationen avviker hon från normen som utgörs av män. 

Vidare menar hon att kvinnorna genom sin synlighet som uppstår genom utanförskapet får 

representera andra kvinnor.192 Det är tydligt att Charlottes synlighet och utanförskap inte 

enbart medför positiva effekter. Liksom Kanter påpekar är det hennes utseende snarare än 
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hennes kompetens som får uppmärksamhet. 193 Varpå vi menar att hon stegvis anpassar sig till 

normen till att hon så småningom smälter in i sin omgivning och står inte lägre utanför 

gruppen. 

 

Liksom i Sprängaren är sekreteraren på kontoret den mest feminina av kvinnorna och går 

gärna klädd i kjol och blus. Lena i Kommissionen är den enda av de tre kvinnorna som genom 

hela serien klär sig feminint. Hon verkar liksom de övriga kvinnorna, både ministrarna och 

medlemmarna av Kommissionen, inte göra något anspråk att genom sin klädsel dölja sin 

kvinnlighet. Genom hela serien klär hon sig i linnekjolar och kavaj i milda, färger såsom 

ljusrosa, ljusblått och beige.  

 

Majoriteten av männen i samtliga tre berättelser går klädda i mörka kostymer och vit skjorta. 

På tidningsredaktionen i Sprängaren råder dock, kanske av naturliga skäl, en mer avslappnad 

”dresscode” där majoriteten av männen istället för kostym bär manchesterkavaj vilket vi även 

lägger märke till att männen med mindre makt i Kommissionen gör. Det vi vill säga är att 

kläderna i mångt och mycket beskriver i vilken maktposition personen befinner sig i, något 

som vi även noterade i vår analys av VA.  

4.10.8 Redaktionen/staben/kommissionen 

Annikas närmaste krets i Sprängaren, består i mångt och mycket av män. Vid mötena med de 

övriga cheferna och chefredaktören är hon den enda kvinnan närvarande med undantag för 

Berit som är närvarande, dock i egenskap av reporter, inte chef.  Vi förstår tidigt att 

nyckelpersonerna i Annikas värld utgörs av män. Hennes viktigaste källa är en manlig polis 

och hennes närmsta medarbetare är yngre män. Hon blir ständigt ifrågasatt av dessa män och 

hon får kämpa för att få den information respektive respons hon är ut efter. Det är tydligt att 

hon rör sig på en manlig arena men att hon kan tala deras språk.  

 

Både Kronprinsessan och Kommissionen utspelar sig i en politisk miljö. De skiljer sig dock 

något från varandra. Charlotte i Kronprinsessan möts av en mycket byråkratisk och 

opersonlig miljö som till största delen består av medelålders män i kostym med mycket makt.  

Lena i Kommissionen arbetar också i en mycket byråkratisk miljö men jämställdheten är 

mycket mer påtaglig i denna tv-serie. Vi menar att tillsättningen av medarbetare i 

Kommissionen är politiskt korrekt. Medarbetarna är av olika kön, ålder, etnicitet och klass. 
                                                 
193 Ibid. 
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Om detta speglar verkligheten eller är en tillrättalagd dramakonstruktion är svårt för oss att 

avgöra.  

4.10.9 Kvinnliga respektive manliga ledaregenskaper 

 

”Ska vi gå i döden allihop bara för att du har pms?”194  

 

Det är tydligt att Annika i Sprängaren inte är helt bekväm i sin ledarroll. Hon verkar ha 

problem med att förhålla sig till sin roll framförallt då det gäller delegering. Vid ett tillfälle 

ber hon Nils att samarbeta trots att de har skilda meningar om uppgiften och då han vägrar 

göra det utbrister hon: ”jag är din chef, vare sig du vill eller inte”.195 Att kvinnor inte bedöms 

vara lika auktoritära som män anser Wahl förklarar varför kvinnors ledarskap ofta 

ifrågasätts.196 Det är tydligt att Annika inte besitter samma auktoritet som sina manliga 

chefskollegor. Hon tvungen att påpeka sin formella makt att ge Nils order, vilket tyder på att 

hon inte besitter någon auktoritet. Förutom chefredaktören Anders, upplever vi att Berit, 

reporter på redaktionen, är den enda som accepterar Annikas chefsposition utan några som 

helst problem. Annika blir ständigt ifrågasatt i andras närhet av sina manliga kollegor speciellt 

av Nils och Spiken som båda är äldre än henne. De kommenterar hennes ledarskap genom att 

säga saker som: ”du skulle ha sett till att fylla kostymen innan du tog den på dig”197. Med 

dessa ord påpekar de dels att hon jämförs med den typiske manlige ledaren och dels 

ifrågasätter de om hon överhuvudtaget kommer att kunna fylla kostymen, som vi menar i sig 

symboliserar maskulinitet. Wahl et al menar att på grund av att mannen är normen för en 

ledare symboliserar kvinnan en icke-ledare.198 Vi vill påstå att detta är fallet med Annika. På 

grund av att hon är kvinna ser hennes medarbetare henne inte som en ledare.  

 

Charlotte i Kronprinsessan har liknande problem som Annika i Sprängaren med att få respekt 

i sitt ledarskap. Som miljöminister efterträder hon en äldre man och dennes stab. Kvinnorna i 

staben uttrycker sin glädje över henne ankomst men det är dock inte alla som uppskattar den 

nya ministern. Charlotte får snabbt problem med sina manliga kollegor, speciellt Jacob, som 

stod i tur för att bli en näste miljöminister men som snuvades på posten av Charlotte. Denne 
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har mycket svårt att dölja sin bitterhet och säger vid ett tillfälle att han hade ”fel kön” annars 

hade posten varit hans. Tanken att Charlotte skulle ha mer kompetens än honom verkar inte 

existera, i hans ögon är hon är mer kvinna än miljöminister. Charlotte blir tvungen att påpeka 

för honom att hon är hans chef. Detta är ytterligare något som känns igen från Sprängaren. 

Det verkar som att kvinnor i större utsträckning måste påpeka att de är chefer. Vi undrar då, är 

det avsaknaden av rätt kön som gör att dessa individer inte besitter auktoritet utan konstant 

måste påpeka sitt ledarskap? Tyvärr måste vi säga att vi upplever det som så.   

Lena i Kommissionen, är den enda av kvinnorna som inte behöver påpeka sitt ledarskap för att 

få respekt. Hon verkar besitta en naturlig auktoritet som vi tror grundas i hennes erfarenheter 

och kompetens inom den politiska arenan men även på hennes ålder. Lena blir indragen i 

arbetet med Kommissionen genom att hon är närvarande vid statsministerns sida då 

terroristattentatet sker. Därför medverkar hon i ledningsarbetet under de första kritiska 

dygnen. Hon blir den som tar tag i saker och ting och blir den naturliga 

kommunikationscentralen som överbygger klyftan mellan den handlingsförlamade regeringen 

och de övriga myndigheterna. Det är mycket tydligt att Statsministern, har sitt fulla förtroende 

för henne. Vi märker snabbt att det är hon, och inte han som fattar samtliga viktiga beslut. 

Dock tar han äran för dessa, eller med andra ord upplevs besluten vara tagna av honom. Lena 

är handlingskraftig och bryr sig mer om att få någonting gjort än vilka politiska konsekvenser 

varje handling kan ha, vilket är något som regeringsmedlemmarna oroar sig för.  

 

Vi menar att Lena i mångt och mycket framstår som en moderlig och humanistisk ledare som 

ofta får stå i skuggan av både män och kvinnor som roffar åt sig äran av hennes beslut. Wahl 

et al menar att media ofta framhäver de kvinnliga ledarnas moderskap och att konstruktionen 

av kvinnligt moderskap hänger samman med konstruktionen av moderskapet.199 Vi menar att 

karaktären Lena i Kommissionen, är en stereotyp framställning av en kvinnlig ledare på så sätt 

att hon tillskrivs framstående modersegenskaper. Hon är omhändertagande och varm i sin 

framtoning men kan samtidigt peka med hela handen om det behövs. Ett exempel på detta är 

att hon tar sig an den unga politiska aktivisten Uni och tar henne under sina vingar. Enligt 

Conradsson och Rundquist förknippas karriärkvinnan i media med drivna kvinnor som 

kombinerar karriär med familj. Vidare menar de att bilden av karriärkvinnan ofta är kopplad 

till negativa associationer.200  Vi vill påstå att Lena är en typisk karriärkvinna på så sätt att 

hon sätter sina personliga ambitioner före sin roll som mor och maka. Vi vill även påstå att 
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karaktären Lena är stereotyp på så sätt att hon försummar sitt moderskap, det vill säga hon har 

inte haft tid vare sig för sitt barn eller för sin make. Med andra ord förstärks bilden av att 

karriärkvinnan inte kan kombinera familj och karriär i och med karaktären Lena. Vi 

återkommer till moderskapet senare i vår analys. 

 

Om vi ser till undersökningen vi nämnde i början av uppsatsen delades ledaregenskaperna in 

två kategorier, agentic och communal. Wiggins menar att ett grundläggande antagande för 

ledarskapsmodellen är att män och kvinnor uppfostras till att få olika karaktärer och sociala 

roller, där männen står för den agency baserade karaktären och kvinnorna representerar 

kategorin communal.201 Vi påstår att både Lena och Charlotte har tillskrivits ledaregenskaper 

såsom kommunikativ förmåga,  konsten att skapa laganda, och förmågan att uppmuntra sina 

medarbetare.202 Dessutom menar vi att dessa individer är individualister, men till skillnad från 

männen är de det inte på det professionella planet, utan snarare på det privata. Deras 

individualism framställs inte som något positivt utan snarare tvärtom. Vi menar dock att 

Annika har tillskrivits ledaregenskaper som är agentic203 men att hon trots detta inte lyckas få 

auktoritet. Vi menar att det är just på grund av att hon har dessa egenskaper som hon möter ett 

motstånd. Istället för att bli uppskattad som en bra ledare upplevs hon förråda sitt kön då hon 

besitter egenskaper som inte anses höra ihop med en kvinna.204 Samtidigt tillskrivs Lena 

egenskaper såsom handlingskraft, också detta en egenskap som tillhör kategorin agentic. Lena 

får dock inte kritik för detta utan det får henne istället att framstå som kompetent. 

Kategorin communal innehåller egenskaper som behovet av intimitet, samhörighet och 

solidaritet, något som vi upplever att de samtliga tre kvinnorna eftersträvar.205  

 

Wahl et al säger att den kvinnliga ledaren ofta beskrivs som mammor som lyssnar på sin 

personal.206 Vi vill påstå att framställningen av karaktären Lena är stereotyp på så sätt att hon 

upplevs vara mycket moderlig och omhändertagande. Hon förespråkar ett demokratiskt 

ledarskap och bjuder in till diskussion. I mångt och mycket är Lena och Annika varandras 

motsatser. Detta menar vi beror på att Annika upplevs vara manhaftig och inte alls beskrivs 

som en ”typisk” kvinnlig ledare. Istället pekar hon med hela handen och upplevs varken som 

omhändertagande eller inbjudande.  
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”Tjena tjejer, här sitter ni och fnissar!”207  

 

De manliga ledarna utgör normen i dessa tre fiktiva berättelser. De flesta ministrarna är 

medelålders män i kostym. Vi ser detta som ett tydligt tecken på att gruppen av ledare har, 

vad Kanter kallar det, reproducerat sig själv.208 Vi menar att de manliga ledarna omger sig 

med män som liknar dem själva. Vi hävdar att detta kan vara en rädsla inför det okända, i 

detta fall kvinnan, vilket Kanter menar är vanligt i grupper. 209 Om vi ser till deras 

ledaregenskaper framstår båda stadsministrarna och chefredaktören som mycket traditionella 

ledare på så sätt att de pekar med hela handen. Vi upplever att de besitter en  naturlig 

auktoritet som både Annika i Sprängaren och Charlotte i Kronprinsessan verkar sakna. Det är 

endast Lena i Kommissionen som inte behöver kriga för sin auktoritet. Medarbetarna 

ifrågasätter sällan de manliga ledarnas beslut men framförallt respekterar de beslut som de 

manliga ledarna fattar även om de motsätter sig dem. Detta utan att de manliga ledarna 

behöver påpeka vem det är som är chef. Vi upplever att det är mer vanligt att den kvinnliga 

chefen öppen ifrågasätts och ibland även förnedras av kollegorna. Beslutsamheten är en 

genomgående egenskap för de manliga ledarna och även deras individualism, egenskaper som 

går under kategorin agentic.210 De sätter ofta sig själva i centrum och ser till sin egen 

framgång snarare än att de månar om sina medarbetare.   

4.10.10 Kvinnors strategier 

Wahl hävdar att kvinnor använder sig av strategier för att hantera att kvinnan är underordnad 

mannen även i organisationer.211 Som tidigare nämnts upplever vi Annika som manhaftig och 

stundtals rent aggressiv. Om detta är en vald strategi eller ej kan vi egentligen endast 

spekulera i. Melin-Higgins menar att kvinnorna inom journalistiken har fyra strategier att 

välja mellan: bli en av tjejerna, spela på sin kvinnlighet, fly redaktionerna eller bli en av 

grabbarna.212 Den sistnämnda går ut på att för att bli en accepterad journalist måste kvinnan 

infiltrera den kultur som råder. Man skulle kunna tro att kvinnorna som väljer denna 

överlevnadsstrategi, likt den tidigare nämnda könsneutrala strategin förnekar betydelsen av 

kön, men så menar Melin-Higgins är inte fallet. Istället menar hon är det ofta kvinnor med 
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aggressiva attityder som utmanar och ifrågasätter den rådande normen för maktrelationen 

mellan könen som tillämpar strategin. Hon menar att man känner igen kvinnorna med denna 

strategi då det ofta är de som ifrågasätter och bråkar vid redaktionsmötena.213 Vi känner igen 

detta beteende hos Annika. Trots att vi inte känner till hennes förflutna förstår vi att hon har 

fått kämpa för att komma dit hon är och att hon är medveten om att för att komma någon vart 

inom journalistiken måste hon vara bättre än männen vilket Melin-Higgins menar är 

ytterligare en igenkännande faktor i strategin.214  

 

Vi påstår att Lena i Kommissionen är mycket medveten om hur spelreglerna ser ut för en 

kvinnlig ledare. Vi vill också påstå att hon använder sig av vad Wahl kallar omvärldsstrategin, 

där kvinnan erkänner att könsordningen spelar roll i organisationen samtidigt som hon kräver 

att bli respekterad, både som kvinna och ledare.215 Hon är medveten om betydelsen av sitt kön 

men väljer varken att framhäva den eller förneka den. Vad gäller Charlotte i Kronprinsessan 

kan vi inte urskilja någon medveten strategi. Dock lägger vi märke till strategierna hos Meyer 

som vid ett säger vid ett tillfälle, alldeles efter Charlottes separation säger: ”Duka inte under 

för lite privat trassel – det är så typiskt kvinnligt”216. I och med dessa ord uppmanar hon 

Charlotte till att tänka på att inte framstå som kvinnlig då detta enligt Meyer skulle få henne 

att framstå i dålig dager. Vi ser detta som ett tydligt exempel på hur kvinnor, vilket Wahl et al 

påpekar, neutraliserar sin sexualitet för att få legitimitet i sitt ledarskap.217 Vi ser beteendet 

som ett exempel på hur den könsneutrala strategin verkar. Enligt Wahl får kvinnor som 

använder sig av denna strategi det svårt att prata om sin familj då deras sexualitet förnekas. 

Detta innebär en begränsning av den egna identiteten då man utan kön inte kan bli betraktad 

som hel.218  Vi hävdar att Charlotte i och med detta ställs inför en situation där hon tvingas ta 

ställning både sitt ledarskap och sin identitet som kvinna.  
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4.10.11 Effekter av kvinnors minoritet 
 

”Man spränger väl inte en hel OS-arena i luften bara för att bli av med sin käring?”219 

 

Wahl menar att vissa effekter skapas som ett resultat av att kvinnor i ledarpositioner är i 

minoritet. Att tillhöra en minoritet innebär att man är en avvikare och hela tiden försöker 

anpassa sig till normen, i detta fall den manliga ledarrollen med allt vad det innebär.220 Även 

Kanter talar om effekterna av kvinnliga ledares minoritet.221 Vi upplever att framförallt 

Annika i Sprängaren och Charlotte i Kronprinsessan befinner sig i en manlig sfär och utgör 

en minoritet. Scener som återkommer i Sprängaren är de möten som hålls mellan 

chefredaktören och de mellanchefer som finns på redaktionen. Vi upplever att det råder en 

manlig stämning på mötena då det ges grova sexuella kommentarer och dras sexuella skämt. 

Kanter menar att det är vanligt att männen testar kvinnornas lojalitet gentemot gruppen genom 

att skämta om minoriteten, ofta i form av sexistiska skämt. De kvinnor som inte uppskattar 

dessa skämt anses inte ha någon humor. Den ende som uppmärksammar Annikas missmod 

vid mötena är Anders som dock inte kan stoppa sexuella anspelningarna. Vi upplever det som 

att männen, framförallt Nils och Spiken, använder sig av de sexuella skämten för att påpeka 

att Annika är annorlunda, att hon är kvinna, och på så sätt känna att de fortfarande är i 

majoritet och besitter makt, trots att hon är deras chef.  

 

Kanter talar om kontrast, vilket innebär att genom att en kvinna kommer in i det manliga 

gruppen uppmärksammas och medvetandegörs männens egen kultur. Detta i sin tur menar 

hon skapar en rädsla bland männen att förlora sin kultur.222 Detta är tydligt i Sprängaren. Vi 

hävdar att Annikas blotta närvaro upplevs som ett hot av männen som hävdar sig genom att 

till exempel skämta om sexualitet, vilket Kanter menar är en vanlig lösning på hotet. Hon 

menar att männen medvetet överdriver skillnaden mellan majoriteten och minoriteten, det vill 

säga skillnaden mellan män och kvinnor.  
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Vidare menar Kanter att männen i dessa situationer tydligt brukar visa vilka villkor som gäller 

för kvinnorna för att få medverka i gruppen samt att kvinnorna ofta utsätts för tester där 

lojaliteten mot gruppen undersöks. Det är mycket tydligt att Annika vägrar delta i dessa 

lojalitetstest. Vi menar att detta mycket väl kan vara orsaken till att hon inte blir accepterad i 

gruppen. Det upplevs som illojalt mot gruppen om kvinnor visar ambitioner att klättra på 

karriärstegen eller öppet visar sitt missnöje.223 Det är mycket tydligt att Annika står utanför 

den manliga gemenskapen då hon stängs ute när ”gubbskämten” haglar. Det är också mycket 

tydligt att hon vägrar anpassa sig efter den manliga normen då det handlar om att skratta åt 

sexistiska skämt. Hon går till och med så långt att hon vid ett tillfälle lämnar 

konferensrummet och på så sätt på ett mycket tydligt sätt visar att hon inte vill tillhöra 

gruppen. Det är också tydligt att Annika utgör ett hot mot sina manliga kollegor på så sätt att 

hon sprungit ifrån dem på karriärstegen, detta trots att männen både är äldre och mer erfarna 

än henne. Detta påpekas även i filmen då Anders anklagar Nils för att vara en ”bitter gammal 

gubbjävel” när han klagar på Annikas ledarstil.  

 

Charlotte i Kronprinsessan är en av de få kvinnor som besitter någon makt på arbetsplatsen. 

Även hon skiljer sig från normen som utgörs av män.224 De kvinnor som arbetar på Rosenbad 

besitter poster lite längre ner i hierarkin såsom sekreterare och pressekreterare.  Hon möts vid 

de gemensamma luncherna av cyniska kommentarer av typen: ”Du kanske hellre vill sitta 

bredvid tjejerna?”225 från sina manliga kollegor. Vi upplever det som om de konstant testar 

vilken grupp hon vill tillhöra, kvinnorna eller männen, och att det verkar som om att denna 

gruppindelning är svartvit. ”Vad vet vi om Charlotte?”226 frågar Statsministern 

finansministern. ”Hon är kvinna”227 svarar han. Han kommenterar dessutom senare att hon 

har snygga ben och att hon aldrig hade fått jobbet om hon hade varit man. I och med detta har 

han skapat ett objekt av Charlotte. Hon är varken minister eller sakkunnig i hans ögon utan en 

kvinna med snygga ben. Vi noterar att både media och Charlottes arbetskamrater ofta påpekar 

att hon är en attraktiv kvinna. Vi tvivlar på att detta hade framhållits om hon varit man. 

Framförallt verkar det ha tagit mycket fokus från hennes roll som minister. Media spelar en 

stor roll i denna Kronprinsessan. Det framhålls att det är media som skapar Charlotte men 
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även blir hennes fall. Dock fokuserar medierna mer på hennes roll som kvinna än som 

politiker vilket Edström menar är vanligt inom journalistiken.228 

 

Vi menar att det råder ett manligt klimat på arbetsplatsen i Kronprinsessan på så sätt att det 

tillåts av männen att dra sexskämt och de sexuella anspelningarna haglar tätt. Det är tydligt att 

männen håller varandra om ryggen och tar hand om varandra när någon råkar illa ut. Även i 

Kommissionen är statsministern en man som omger sig med manliga rådgivare såsom 

pressekreterare och statssekreterare. Vi upplever inte att Lenas ledarskap någonsin 

problematiseras på grund av hennes kön, utan snarare är det hennes kompetens och tidigare 

misstag som ifrågasätts. Detta är en stor skillnad jämfört med de två andra nämnda kvinnliga 

ledarna.   

4.10.12 Kvinnlig konkurrens 

”Jag gillar inte dig”229 - Ewa-Britt till Annika i Sprängaren 

 

Vi upplever Annika som en manhaftig kvinna på så sätt att hon visar en aggressivitet som vi 

inte förknippar med kvinnliga egenskaper. Detta är en egenskap som kategoriseras som 

agentic och som traditionellt sett anses vara en manlig egenskap.230 Hon ger mycket lite 

utrymme för diskussion och tappar humöret mycket snabbt om hennes medarbetare 

ifrågasätter hennes direktiv. Conradson och Rundquist menar att det är en typisk kvinnlig 

ledarskapsegenskap att vilja vara omtyckt om alla.231 Även i detta hänseende skiljer sig 

Annika från stereotypen av den kvinnliga chefen. Vi skulle knappast beskriva Annika som en 

moderlig chef. Snarare tror vi att hon uppfattas som en bitch då hon inte räds att trampa andra 

på tårna och ifrågasätta sina manliga kollegor.    

 

Genom hela filmen får vi följa Annikas ansträngda relation till redaktionssekreteraren Ewa-

Britt. Ewa-Britt presenteras för publiken genom att bli uppringd av Annika, när hon är ute och 

handlar julklappar, som vill att hon genast skall komma till redaktionen. Ewa-Britts reaktion 

på detta blir ”när skall man hinna handla julklappar då”232. Det vi läser in i detta uttalande är 

att Ewa-Britt prioriterar att handla julklappar till de barn som vi förmodar att hon har, medan 
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Annika, som är besatt av jakten på det perfekta scoopet, tycker att hon borde vara på jobbet. 

Vi menar att Ewa-Britt symboliserar den omhändertagande modern som kokar kaffe och 

handlar julklappar och visar omtanke, medan Annika upplevs som hård och manlig.   

 

Conradson och Rundquist menar att just relationen till andra kvinnor kan vara ett problem för 

kvinnliga chefer. Framförallt upplever de att det uppstår problem mellan kvinnliga ledare och 

kvinnliga sekretare. Kvinnorna beskriver hur de drar sig för att be sekreteraren utföra vissa 

uppgifter med rädsla av att de skulle protestera. De menar att det framförallt handlar om 

avundsjuka mellan kvinnorna. 233 Detta är även fallet med Annika. Hon drar sig för att be 

Ewa-Britt sortera posten och när Anders upptäcker detta påpekar han att detta är Ewa-Britts 

jobb. Det intressanta är dock att när Annika ber Ewa-Britt ta hand om posten blir hon 

ifrågasatt av Ewa-Britt som undrar vad hon skall göra med den. Annika tappar då fattningen, 

än en gång, och ber henne köra upp den i arslet. Vi tror att detta handlar om kvinnlig 

avundsjuka som grundar sig i att Annika är yngre men samtidigt klättrat högre på 

karriärstegen vilket skapar avundsjuka, något som Boëthius menar är vanligt bland kvinnor.234   

 

Boëthius menar att kvinnor som når chefsposition riskerar att bli ifrågasatta av sina kvinnliga 

kollegor.235 Detta sker i Lenas fall. Hennes ledarskap ifrågasätts av Grete, som under hela 

seriens kommer att framstå som hennes värsta konkurrent. Hon är den som tydligast 

ifrågasätter Lenas kompetens och själv vill kandidera till posten som chef över 

Kommissionen. Boëthius menar att ifrågasättandet sker på grund av att kvinnan är just 

kvinna.236 Vi tror att Lena blir ifrågasatt av Grete på grund av att hon är kvinna då hennes 

kompetens inte går att ifrågasätta. Vi upplever att de samtliga tre kvinnliga 

huvudrollsinnehavarna har mycket svårt att samarbeta med sina kvinnliga kollegor. Vi kan 

endast spekulera i orsakerna då dessa inte uttalas i filmen eller tv-serierna. Det är dock tydligt 

att det inte uppskattas av alla kvinnor när andra kvinnor klättrar på karriärstegen.  

 

Vi menar att generellt sett att kvinnor som klättrar på karriärstegen upplevs som ett hot av 

sina kvinnliga kollegor. Dock verkar det som om kvinnor som har lika mycket eller mer makt 

än de klättrande kvinnorna, inte har något problem med dessa och inte uppfattar dem som ett 

hot. Snarare verkar de mer än gärna välkomna dem till familjen, detta är utrikesministern 
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Meyers omsorg för Charlotte ett utmärkt exempel på. Hon är till och med den som arbetar för 

att få henne tillsatt och visar inte några som helst tecken på att känna sig hotad av Charlottes 

popularitet bland allmänheten. Annika har som tidigare nämnts mycket svårt att samarbeta 

med sin sekreterare och Charlotte får kritik från både sina kvinnliga kollegor och väninnor 

Den kvinnliga konkurrensen är mycket tydligt mellan Grete och Lena i Kommissionen. 

Framförallt känner sig Grete, som fortfarande är verksam inom politiken vara mycket mån om 

att påpeka Lenas tidigare misslyckanden.   

4.10.13 Det kvinnliga nätverket 

 

”Det finns en plats i helvetet för alla kvinnor som inte hjälper andra kvinnor.” 237 

 

Kvinnliga nätverk förekommer både i Sprängaren och Kronprinsessan. Deras interaktion i 

dessa nätverk kretsar främst kring att informera varandra om vad som pågår på deras 

arbetsplatser och även stötta varandra.  I Kronprinsessan råder det dock motsättningar mellan 

kvinnorna inom nätverket. Boëthius menar att kvinnor i ledande befattningar kritiseras ofta av 

kvinnliga kollegor.238 Ett exempel på detta är Meyer, i Kronprinsessan, som blir kritiserad av 

de andra kvinnorna. De kritiserar henne för att vara okvinnlig och menar att hon beter sig som 

en hel karl. De är även kritiska till att hon valt att inte skaffa barn. Vi tror att de känner sig 

hotade av Meyers könsneutrala attityd och det sätt som hon använder det i sitt yrke. Det är 

tydligt på kvinnorna i nätverket att de har valt att kampa ihop med de andra kvinnorna medan 

Meyer, som för övrigt aldrig medverkar vid nätverkets möten då hon aldrig har tid, snarare 

har valt att bli en av männen, eller ska vi säga normen. Vi kan inte låta bli att undra ifall detta 

även är anledningen till att hon har den mest prestigefyllda befattningen av samtliga kvinnor.  

 

Utrikesministern Meyer är en kvinna som verkar vara mycket medveten om könsordningen 

och gör allt för att inte verka svag. Hon sätter likhetstecken mellan kvinnlighet och svaghet 

vilket vi tror beror på att hon ser på sitt kön ur männens perspektiv. Hon vägrar vara kvinna i 

den bemärkelsen att det skulle göra henne svarare än männen. Vi menar att Annika i 

Sprängaren tillhör ett informellt nätverk på redaktionen. Den enda bundsförvanten Annika 

har på kontoret är reportern Berit som är något äldre än henne själv men som står under henne 

i hierarkin. Det är dock tydligt att Annika respekterar hennes åsikter och har en mycket stor 
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respekt för henne. Det är tydligt att Berit håller Annika om ryggen vilket bland annat visar sig 

genom att hon informerar henne om vilka som är emot henne på redaktionen.  

4.10.14 Den manlige mentorn  
Till vår förvåning upptäcker vi att en karaktär återkommer, dock i olika skepnader, i  samtliga 

tre berättelser, nämligen den manlige mentorn. Den manlige mentorn är i samtliga fall äldre 

än den kvinnliga ledaren och vi upplever det som att han redan har en trygg position, han har 

med andra ord ingen anledning till att känna något hot eller konkurrens från den kvinnliga 

ledaren. Istället för att motarbeta henne ser han efter henne och ger henne råd. Tidigare 

nämnde vi att Boëthius menar att kvinnor som har ledande befattningar ofta kritiseras av 

andra kvinnor. Detta leder fram till att kvinnorna istället vänder sig till manliga kollegor. 

Konsekvensen av detta blir att de anses vara svikare av de andra kvinnorna.239  

 

Vi upplever att chefredaktören Anders i Sprängaren inte bara är Annikas chef utan även fyller 

rollen som mentor då han dels försvarar henne gentemot de manliga kollegorna och dels tar 

sig tid att lyssna på henne och ge henne råd. Det framgår till och med att han ser henne som 

en lämplig kandidat att ta över hennes post. Det som är intressant är att vi upplever att han ser 

henne som en man. Han säger vid ett tillfälle att ”jag trodde att det fanns stake i dig”240, 

vilket tyder på att han jämför henne med en man och ser det som något positivt i att vara man. 

 

Conradson och Rundquist menar att den sexuella ordningen är ett hinder och menar att det är 

accepterat för kvinnor som inte är så kvinnliga att bli chefer och att den sexuella spänningen 

mellan män och kvinnor är ett hinder, främst för kvinnor som vill göra karriär.241 I vissa delar 

av filmen framgår det att det finns en ömsesidig attraktion mellan Annika och Anders vilken 

de båda verkar ignorera. Dock påpekar Nils detta då han ifrågasätter Anders lojalitet till 

Annika. Han går så långt som att fråga om de har ett sexuellt förhållande. För honom är den 

enda förklaringen till att Anders skulle hålla Annika om ryggen den att de har ett sexuellt 

förhållande som han vill skydda. Tanken att han skyddar henne för att han uppskattar hennes 

arbete verkar inte finnas i Nils värld.  

 

Charlottes närmaste man i Kronprinsessan är hennes statssekreterare Henrik, en medelålders 

man. Han blir snabbt hennes närmaste arbetskamrat och henne trogen både privat och 
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professionellt. Det är han som undervisar henne i politikens regler och som lär upp henne. Det 

är även han som kramar om henne när maken har flyttat. Meyer som vi menar har en naturlig 

roll som Charlottas mentor i politiken sviker henne när hon hamnar i blåsväder. Vi menar att 

Meyer är rädd för att förlora sin egen position och därför ansluter sig till majoriteten, som 

utgörs av män istället för att hjälpa Charlotta som är i minoritet. Lena i Kommissionen har en 

bundsförvant i sin gamla arbetskamrat, den pensionerade länspolismästaren Sigvard, som 

även han rekryteras till Kommissionen. Han ger henne stöd både på det privata och 

professionella planet och trots att han är längre ner i hierarkin än vad Lena är upplever vi att 

de är jämlikar.   

4.10.15 Rollen som mor och maka 

 

”Vilken man klarar av en kvinna med makt och dessutom vara gift med henne?” 242 

 

Wahl et al menar att kvinnans moderskap kan användas för att visa att kvinnan är en riktig 

kvinna trots att hon är ledare vilket enligt tradition är ett manligt yrke. Vidare menar de att 

moderskapet kan vara ett sätt att avväpna den kvinnliga ledaren.243 Vi förstår snabbt att 

Annika har svårt att få rollen som mamma och maka att gå ihop med arbetet på 

kvällstidningen. Det är mycket tydligt att det är hennes man som står för markservicen och att 

det är han som spenderar mest tid med barnen, det är bland annat han som lämnar och hämtar 

dem på dagis samt lägger dem. Med andra ord har han tagit på sig en roll som i vanliga fall 

innehas av en kvinna. Även detta gör att Annikas manlighet förstärks. Om vi utgår från 

normen av hur en kvinna/mamma skall vara så är hon inte särskilt framgångsrik. Hon upplevs 

som egotrippad på grund av att hon sätter jobbet före familjen vilket också påpekas av hennes 

man. Vi uppfattar att han lägger skulden på Annika för deras avsaknad av sexliv. Han påpekar 

till och med att det var tre veckor sedan de hade sex senast och ”straffar” henne genom att inte 

vilja ha sex med henne när hon vill då han menar att hon är för trött. Vi upplever detta som att 

Annika inte klarar av att leva upp till vare sig rollen som maka eller som mamma och att hon 

blir straffad för det.  

 

Conradson och Rundquist menar att det finns ett medialt intresse kring hur kvinnor klarar av 

alla krav i tillvaron men framförallt är media intresserade av hur karriärkvinnor i ledande 
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positionen klarar av detta.244 De menar att det är i medias beskrivningar av dessa kvinnor som 

stereotypen av karriärkvinnan skapas samt hennes dubbla ansvar som mamma och ledare 

konstrueras. Conradson och Rundquist upplever att karriärkvinnans privatliv och karriär flyter 

samman i media.245 Vi kan endast konstatera att även denna mediala bild av karriärkvinnan 

förstärker bilden av hur svårt det är för karriärkvinnan att klara av att vara maka, mamma och 

chef. Enda gången Annika framstår som sympatisk är när hon i slutet av filmen vilar ut 

tillsammans med familjen i en stuga vid en sjö. Det verkar som att hon då, och endast då, kan 

leva upp till att vara en bra mamma och maka. Detta förutsatt att hon inte jobbar.  

 

Charlotte i Kommissionen lever ett hennes man lever ett tillsynes lyckligt liv med man och två 

barn. När Charlotte blir erbjuden jobbet som miljöminister innebär det att hennes man måste 

avstå från ett jobb på Sida i Afrika. Med andra ord får han offra sin karriär för hennes. Det är 

också tydligt att makens roll i hemmet blir mer och mer likt en hemmafrus. Även makarnas 

sexliv förändras då Charlotte somnar i soffan så fort hon kommer hem från jobbet. Liksom 

Annika i Sprängaren blir hon avvisad när hon vill ha sex med sin man och återigen tolkar vi 

det som att hon straffas. Redan första dagen på jobbet ställs Charlotte inför samvetskval då 

hon måste åka på en tjänsteresa på sin dotters födelsedag. Ett samvetskval som inte delas av 

hennes kollegor som endast tycker på axlarna åt detta. Det går relativt snabbt utför för 

Charlottes äktenskap, framförallt då hennes man tycker att hon arbetar för mycket. Det går till 

och med så långt att han är otrogen med hennes bästa väninna och när han berättar detta för 

henne försvarar han sig med: ”hon var där – det var inte du”246. Vi tolkar detta som att han 

lägger skulden för att han var otrogen på Charlotte och framförallt på hennes jobb. Även 

Charlottes svärmor lägger skulden på henne för att förhållandet inte fungerade. Vi upplever 

det som att Charlottes man blir feminiserad, det vill säga han blir den svagare parten i 

förhållandet då han varken har något jobb och på så sätt inte kan bidra till familjens ekonomi. 

Detta ställer honom i en mycket svag position gentemot Charlotte. Med andra ord sitter han i 

en traditionellt sett mycket kvinnlig situation av att vara ekonomiska beroende av varandra. 

Han är till och med beroende av Charlotte efter det att de har separata och han tvingas låna 

pengar till en lägenhet. Förödmjukelsen är total. Det är inte bara familjelivet som förändras 

utan även förhållandet till vännerna som snarare pikar än gratulerar Charlotte till hennes nya 

jobb. 
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Filmen signalerar tydligt att det inte går att kombinera man, jobb och barn som kvinna. Det är 

tydligt att det är någon som måste ta ett steg tillbaka och i detta fall blir det maken som får 

göra det. ”Det är din tur snart”247 säger Charlotte till sin man och menar att det snart är hans 

tur att få chansen att jobba. Det märkliga är att vi känner sympati för maken och till och med 

tycker synd om honom. Det som gör det intressant är att vår empati grundar sig i att en man är 

fast i en traditionell kvinnoroll, vilket får oss att undra om vi hade fått samma medkänsla om 

en kvinna varit i samma situation. 

 

Vi får tidigt veta att Lena i Kommissionen är skild och inte har ett bra förhållande, varken med 

sin exmake eller med sin 18-årige son Calle. Vi förstår att Lena lider av ett extremt dåligt 

samvete gentemot sonen som inte är sen att utnyttja detta. Han anklagar och pikar henne för 

att hon alltid arbetar och att hon aldrig har tid för honom. Han använder sig av vad vi väljer 

att kalla för känslomässig utpressning då han får henne att skaffa fram ett visum till Ryssland 

åt honom. När Calle väl får visumet anklagar han henne för att vara korrupt och utnyttja sin 

makt, allt, som vi tolkar det, för att få henne att må så dåligt som möjligt. Lena har tidigare 

blivit anklagad av sin exmake för att vilka köpa Calles kärlek. Det är tydligt att Lenas lyckade 

karriär har gjort henne till en sämre mamma.  

 

Vi hävdar att de fiktiva medietexterna fokuserar på att framställa problematiken kring att vara 

mor och maka och samtidigt kombinera detta med en karriär. Vi menar att medietexterna 

väcker frågor såsom hur självisk en kvinna får vara i förhållande till sin familj och karriär. Vi 

upplever dock inte att männen utsätts för denna typ av frågor.  
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5 Slutdiskussion  
Detta kapitel utgör det avslutande kapitlet i vår uppsats. Vi kommer här att redogöra för de 

slutsatser vi kommit fram till i vår analys. Vi kommer även att redogöra för våra egna 

reflektioner samt ge förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Media och verkligheten 
I vår problemformulering diskuterade vi huruvida media återger verkligheten eller om de 

skapar en egen verklighet.248 Oavsett kön använder media gärna stereotyper och fördomar för 

att beskriva ledare menar Conradson och Rundquist.249 Vi påstår att media hjälper till att 

förstärka redan existerande stereotyper av ledaren. Vi menar att detta görs eftersom det är ett 

effektivt sätt att få läsaren att relatera till studieobjektet. Allmänt accepterade konnotationer 

kring hur en ledare är och ser ut underlättar berättandet och minimerar risken att publiken går 

miste om att förstå vad medierna vill förmedla säger Thelander.250 Detta är en vedertagen 

berättarteknik som genomsyrar all vår empiri. Vi anser att den är behäftad med stora risker då 

det finns en fara i att stereotyperna används för frekvent vilket vi menar leder till att publiken 

ser detta som sanningar.  

 

Ord som ”playboy” och ”järnlady” är förknippade med både negativa och positiva 

egenskaper. Det farliga är när individer placeras in i ett fack där de inte hör hemma. Kanske 

saknar individen kvalitéer eller har andra som inte innefattas av just det facket. Media har 

därmed en stor makt att tillskriva individer egenskaper genom att använda generaliseringar 

och fördomar. När en journalist beskriver en individ, till exempel med uttrycket ”bondslug”251 

tolkar vi dels detta som att individen kan vara en slug affärsman men han tillskrivs även 

egenskaper som förknippas med en bonde vilket kan få en negativ klang i denna kontext. 

Målande uttryck används för att ge läsaren en bild, dessa bilder ser olika ut beroende på vem 

som läser och tolkar texten. Att detta är farligt just i media beror på att media är normbildande 

och besitter den symboliska makten.252 Använder media en stereotyp mot en speciell grupp, 

till exempel kvinnliga ledare, riskerar denna stereotyp bli en norm för hur kvinnliga ledare är 

och skall vara och därmed skapar man potentiellt sett nya hinder för den gruppen.253  
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5.2 Framställningen av kvinnliga respektive manliga ledare 
Vi har i vår uppsats arbetat utifrån frågeställningen om det finns någon skillnad i hur media 

framställer manliga respektive kvinnliga ledare. Med utgångspunkt från vårt empiriska 

material så hävdar vi att det finns en skillnad i hur kvinnliga och manliga ledare framställs. 

Låt oss börja med porträtten av ledare i VA.  

 

Då VA:s intervjuer med de kvinnliga makthavarna utgör en liten del av det totala materialet är 

det svårt, nästintill omöjligt, att generalisera, men vi anser trots det att man kan se vissa klara 

mönster, framförallt i framställningen av manliga ledare.  

 

Att fotografera personen ur ett grodperspektiv är en välkänd metod för att få en person att se 

mäktigare ut säger Eriksson och Göthlund.254 Detta tillvägagångssätt användes på 37 av de 

manliga ledarna, men inte på någon av de kvinnliga. Vi ser ett mönster i bildkonstruktionen 

då de manliga ledarna porträtteras i profil, gärna med blicken fäst på horisonten. Detta gör att 

vi får uppfattningen av att de är starka män med visioner. Vi menar att dessa bilder i 

kombination med rubriken sätter tonen på artikeln, som ofta är maskulin. Inte sällan tittar den 

manlige ledaren in i kameran och i och med att han möter vår blick är han inget objekt utan 

snarare ett subjekt. Vissa av männen i porträttserien fotograferas också med rekvisita till 

exempel en ovanligt stor baguette eller en sladdlös dammsugare slängd över axeln.  

Vi ser olika tolkningsmöjligheter i detta. Vi kan tolka dessa som fallossymboler, vapen i 

konkurrenskriget, eller att de finns med i bilden för att förstärka bilden av den manlige 

ledarens yrkesroll. Vi tolkar trots allt att rekvisitans uppgift är att förstärka ledarens roll, men 

vi tror att fotograferna varit medvetna om tolkningsmöjligheterna.  

 

Vi noterar att det endast är män som porträtteras med någon form av landskap i bakgrunden. 

Liksom fältherrar poserar de med skyskrapor och bilder av staden i bakgrunden eller lutandes 

mot ett balkongräcke, bilderna ger osökta associationer till kaptenen som uppbackad av sitt 

slagskepp blickar ut över haven. Detta menar vi symboliserar deras roll som härförare av den 

finansiella världen. Näringslivet är uppenbarligen männens värld. Handfasthet, hårda nypor 

och strategiskt tänkande målas upp som positiva egenskaper. Det är tydligt att det är de 

agentic-kategoriserade egenskaperna som lyfts fram.255 Erövringar och kampen om 

marknadsandelarna nämns mycket sällan i porträtten av de kvinnliga ledarna. Istället 
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framhålls egenskaper som ingår i kategorin communal såsom förmågan att kommunicera och 

omtanke om medarbetarna.256 Forskning visar att kvinnor faktiskt kommunicerar annorlunda 

än män, hellre jobbar i nätverksorganisationer och har mer tid för sina medarbetare.257 Med 

detta forskningsresultat kan man kanske förklara lite av den skillnaden som finns i vilka 

egenskaper som tillskrivs kvinnliga ledare i media, dock finns annan forskning som visar att 

kvinnor på höga positioner skiljer sig mycket lite i ledarstil från män.258 Det vi vill framhålla i 

detta är att även om en ledare som har egenskaper, som tillhör i kategorin communal kan vara 

en god ledare så framställs egenskaperna i kategorin agentic som de bästa i ledarsammanhang. 

Eftersom vi studerar bilden av ledaren i media är det intressanta att communal egenskaper 

förknippas med sämre ledaregenskaper. Därmed spelar de egenskaper man faktiskt besitter en 

mindre roll.  

 

Kvinnorna porträtteras i miljöer som ger porträttet en mjukare ton. En av dem står avslappnat 

lutad mot ett staket utanför en blomstrande trädgård och ytterligare en avbildas på ett ljust och 

mysigt hotellrum med blommiga gardiner, och den tredje medan hon dricker kaffe, så långt 

ifrån kontor och byggarbetsplatser man kan komma. Inte heller är miljöerna relaterad till 

deras yrkesroll utan istället förknippar vi dem med hemmet och fritid.  

Det är svårt att avgöra vad dessa skillnader beror på. Vi kan till exempel inte veta hur mycket 

intervjuobjektet själva styrt över innehållet i intervjun. Vi kan dock konstatera att journalisten 

valt en mer neutral väg i framställningen av de kvinnliga ledarna. Beror det på att den 

kvinnliga ledaren fortfarande är så pass kontroversiell i sig själv att man inte vågar eller vill 

uppförstora deras egenskaper, eller beror det på att just de här kvinnorna var ödmjuka då de 

beskrev sina prestationer? Kvinnorna betonar vikten av sina medarbetare och hur de inte har 

något emot att stå i skuggan och låta andra skina medan männen istället framhåller sina 

bravader och prestationer. Detta är egenskaper som vi känner igen från både porträtten av de 

kvinnliga ledarna i VA men även i de fiktiva berättelserna Vi tror att det är en kombination av 

att kvinnor inte beskriver och framhåller sina individuella prestationer utan talar hellre om 

gruppens prestationer, vi tror också att journalisten bemöter kvinnliga ledare på ett annat sätt 

än de bemöter män i intervjusituationer.  
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Kvinnorna får i vissa fall svara på frågor av typen hur det är att vara kvinna och ledare, någon 

som männen besparas. Vi uppfattar det som att könet inte utgör något problem i männens 

värld. Män behöver inte bevisa sitt ledarskap ej heller förklara hur de kan kombinera det med 

till exempel sitt eventuella faderskap, kvinnor å andra sidan måste förklara hur de kan vara 

både ledare och mammor. Männen i porträtten är först och främst ledare, kvinnorna, å andra 

sidan, är kvinnor och ledare. 

 

De dramatiska och bombastiska rubrikerna som var vanliga bland männen användes i endast 

två fall av sex i de kvinnliga porträtten. Kvinnorna fick dessutom en varmare och mer 

personlig framtoning då man till exempel talade en hel del om hur de upplevt olika situationer 

och mindre om konkreta organisatoriska eller ekonomiska mål och bedrifter. Vi menar att 

skillnaden i hur de manliga respektive kvinnliga ledarna framställs först och främst ligger i att 

männen i bild och rubriksättning i större utsträckning framstår som ledare. Vi upplever att det 

är VA:s avsikt att medvetet lyfta fram de manliga ledarnas maktposition och storhet genom 

grodperspektiv och benämningen av dem som kungar och mästare. Kvinnorna benämns 

varken som drottningar eller mästare. Det närmsta vi kommer liknande rubriceringar är när 

Anne Ramberg beskrivs som ”Fru Justitia”259 och Louise Julian beskrivs med rubriken ”Målet 

är världsherravälde”260. Trots detta upplever vi porträtten av kvinnorna som förvånansvärt 

vaga, framförallt bild och rubrikkompositionen. Vi upplever inte att de kvinnliga ledarna 

framställs som ledare utan snarare är det så att bilderna på dem skulle kunna platsa i vilken 

annons som helst. Med andra ord menar vi att kvinnorna porträtteras enligt tradition261, det 

vill säga de framställs inte som ledare utan snarare som vackra objekt.   

 

Av de 77 män som intervjuas är det endast en av dem som får frågan om jämställdheten i 

dennes organisation. Dock får tre av de sex porträtterade kvinnorna frågor kring jämställdhet 

och deras kön och hur detta påverkat dem i deras yrkesliv. Vid intervjuer av manliga ledare 

uppfattar vi det som att frågan kring kön inte är något som intresserar journalisterna, och i 

förlängningen saknar nyhetsvärde. Vi menar att detta är ett bra exempel på att genusfrågan ses 

som enbart ett kvinnligt problem som ej är av intresse för manliga ledare eller läsarna.  

  

                                                 
259 Veckans Affärer nr 17 (2005) 
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Trots att vårt syfte i huvudsak inte var att göra en kvantitativ studie vill vi lyfta fram att av 82 

porträtt utgjordes 6 stycken av kvinnliga ledare. En enkel slutsats att dra hade varit att kvinnor 

helt enkelt inte framställs i media. Vi tror dock inte att detta är hela sanningen. Vi kan 

konstatera att kvinnliga ledare sällan framställs i VA. En naturlig följdfråga blir naturligtvis 

varför? Kan det beror på att det inte finns tillräckligt många kvinnliga ledarna på höga poster? 

Eller ligger det inte i medias, eller låt oss säga VA:s intresse att belysa deras existens? Vi 

noterar att VA både 2004 och 2005 listar 125 av Sveriges mäktigaste kvinnor. I och med detta 

kan vi konstatera att de ledande kvinnorna existerar men trots detta inte figurerar i VA. Vi 

drar istället slutsatsen att VA inte anser det lika intressant att berätta om kvinnors 

framgångssagor. 

 

Vår kvantitativa undersökning visade också att manliga reportrar och fotografer utgör en 

majoritet (78 respektive 88 procent). I enlighet med Edströms teori tror vi inte att 

journalisternas kön påverkar vem som får synas i medierna. Istället, tror vi, liksom Edström, 

att det är den rådande kulturen inom redaktionen som avgör. 262  Vi tror inte att journalisterna 

själva väljer vem som skall porträtteras utan att detta sker gemensamt på redaktionen. Därmed 

inte sagt att journalisterna inte kan påverka urvalet, det är svårt att blunda för sambandet att 

män utgör en majoritet inom såväl redaktionen som reportrar och intervjuobjekt.  Bourdieu 

menar att journalisternas ”glasögon” påverkar vad de väljer att skriva om och hur den 

världsbild de återger i sina texter påverkas av dessa glasögon.263 Vi påstår att den världsbild 

som journalisterna på VA återger inte överensstämmer med verkligheten. Om detta beror på 

imma på glasögonen eller avsaknad av intresse för kvinnliga ledare är tyvärr ytterligare en 

aspekt som vi endast kan spekulera kring. Vi menar dock att VA ger en mycket 

motsägelsefull bild av näringslivet när man i ett nummer väljer att lista de 125 mäktigaste 

kvinnorna i svenskt näringsliv, många av dem med VD poster samtidigt som endast 6 av dem 

får synas i VA. Vi menar att detta är ett exempel på hur homosocial reproduktion tar sig 

uttryck.264 

 

Låt oss fortsätt med den andra delen av vår empiriska analys, den som utgörs av Sprängaren, 

Kronprinsessan samt Kommissionen, till skillnad från VA som består av skriven text, har 
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dessa medier inte lika mycket utrymme till fakta och ingående beskrivningar.265 Detta menar 

vi är något som är mycket tydligt och som gör att dessa fiktiva berättelser är fyllda av 

stereotypa beskrivningar av ledaren. Vi vill påpeka att ju mer tid till berättande filmen/tv-

serierna hade till förfogande desto mer mångfacetterade blev karaktärerna vilket ter sig 

naturligt. Vi kan även i denna empiri konstatera att det finns skillnader i hur manliga 

respektive kvinnliga ledare framställs. Genomgående för samtliga berättelser är att det 

kvinnliga ledarskapet problematiseras och utgör något av en grundkonflikt i berättelserna, 

framförallt i Sprängaren och Kronprinsessan. Vi tolkar budskapet i de fiktiva medietexterna 

som att vara kvinna och chef är som att sätta likhetstecken mellan att vara en dålig mor och 

maka. Conradson och Rundquist menar att media etablerar en negativ bild av karriärkvinnan 

då dessa kvinnor ofta får en negativ framtoning.266 Kvinnorna som satsar på sina karriärer 

framställs som egocentriska och bestraffas genom att deras respektive lämnar dem eller att 

deras barn vänder dem ryggen. Genomgående är att det är de kvinnliga ledarnas privatliv som 

problematiseras medan de manligas inte nämns. Även detta är någon som är vanligt 

förekommande vinkling i media.267 De manliga ledarna pekar även i de fiktiva berättelserna 

med hela handen och ingår i en manlig sfär där kvinnor inte verkar vara välkomna. Liksom i 

VA klär sig de ledande kvinnorna i maskulina dräkter och kostymer för att bättre passa in i sin 

omgivning och anpassa sig till den manliga normen.  

 

Det är tydligt att kvinnorna i de fiktiva berättelserna måste slåss för att få respekt i sin 

chefsposition. Detta behöver ingen av deras manliga kollegor göra. Vi tycker att detta tyder på 

att mannen utgör normen för ledaren och att kvinnan på grund av att hon är man måste 

kompensera för de brister hon har. Brister som vi menar aldrig går att kompensera då kvinnan 

inte är man och ses som , vad Wahl et al kallar, en icke-ledare.268 Vi kan även konstatera att 

kvinnorna på grund av sitt kön väljer strategier för att överleva. Till exempel menar vi att 

Meyer i Kronprinsessan har en tendens att använda sig av en könsneutral strategi269 då hon 

strävar efter att inte framstå som kvinnlig eftersom hon menar att detta gör henne svagare. Vi 

ser en problematik kring att vara kvinna i en mansdominerad bransch och den visar sig i form 
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av den kvinnliga konkurrensen och avundsjukan, vilket enligt Boëthius inte är ovanligt bland 

kvinnor.270 Denna problematik är återkommande i samtliga fiktiva medietexter.  

 

En viktig del av medielogiken består i att den bestämmer vilken vinkel nyheten skall få. 

Vinklingen kan till exempel bestå i en konfliktvinkel.271 Vår empiri visar att framställningen 

av kvinnliga ledare ofta får en konfliktvinkel som bygger på ledarens kön och vad som 

förväntas av kvinnan. Konflikten mellan rollerna moder och ledare är inte ovanliga. Vi vill 

påstå att denna konflikt en väsentlig del av handlingen i filmen och tv-serierna. Medierna i vår 

empiri har enligt vår uppfattning bidragit till att förstärka de traditionella könsrollerna och 

befästa den traditionella bilden av manliga respektive kvinnliga ledare, eller kanske ska vi 

säga bilden av mannen som ledare och kvinnan som icke-ledare.  Edström ställer frågan ifall 

de kvinnliga ledarna som förekommer i film och tv ”hjälper eller stjälper verklighetens 

kvinnliga chefer?”. 272 Vi menar att VA stjälper kvinnliga ledare på så sätt att de inte för fram 

dem i ljuset. Vi vill här använda det slitna uttrycket ”syns man så finns man”. Vi vill påstå att 

genom att de kvinnliga ledarna inte porträtteras i VA bidrar till att vi får en mental bild av at 

den kvinnliga ledaren inte existerar, eller i vart fall är försumbar grupp. Vi håller med 

Hvitfeldt som menar att detta är ett resultat av att journalister och media har en förkärlek till 

eliten och den manliga normen, vilka man ofta kan sätta ett likhetstecken mellan.273 Vi menar 

att detta är ett bra exempel på hur media utnyttjar sin symboliska makt.274 Edström och 

Nordberg menar att så länge media har makten att bestämma vad som skall diskuteras, det vill 

säga vad som skall finnas med på dagordningen kommer de även att konstruera 

normbildningen, inte minst bilden av ledaren. 275 Vi menar att detta inte bara är en fråga om 

jämställdhet, det är även en fråga om demokrati.  

 

Genom att media har makten över vem som får exponeras skapar de en scen för maktutövning 

menar Edström och Nordberg och genom sitt formspråk dikterar media vilka som får synas i 

rampljuset, vem som får huvudrollerna samt birollerna.276 Det är mycket tydligt att kvinnor i 

ledande positioner har fastnat i sin roll som just biroll i skuggan av den manlige ledaren. 

Conradson och Rundquist menar att kvinnor som lyckas i sina yrken alltför sällan syns i 

                                                 
270 Boëthius (1994) 
271 Falkheimer (2001)   
272 Edström (2002) s.65 
273 Hvitfeldt (1992) 
274 Thompson,(2001) 
275 Edström & Nordberg (2005) 
276 Ibid. 



 85

medierna vilket också gör att det saknas kvinnliga förebilder som visar att man kan vara både 

kvinna och framgångsrik. Fokus menar författarna läggs istället på de problem som 

uppkommer då kvinnor väljer att ha en karriär.277 Just problematiken kring det kvinnliga 

ledarskapet känner vi igen från de fiktiva medietexterna som vi menar förstärkt bilden av 

karriärkvinnan som på grund av sin karriär varken klarar av att vara en bra mor eller maka. 

 

 

5.3 Fortsatt forskning 
 

Ett förslag till framtida forskning är att ta vid där vi lämnar av, att djupare undersöka vad 

skillnaderna faktiskt beror på. Det som då är intressant att undersöka är om den kvinnliga 

ledarens egenskaper faktiskt skiljer sig från sina manliga motsvarigheter, eller om det till 

största del är en fördom, det vill säga människor tror att en kvinnlig ledare har andra 

egenskaper. Ytterligare ett förslag hade varit att göra en kvalitativ undersökning på 

journalistkåren och se om de frågor de ställer i intervjuer är de samma beroende på kön, samt 

att studera samhällets generella syn på kvinnliga respektive manliga ledare. Upprepade 

undersökningar som genomförts med Schine beskrivande index har, som tidigare nämnts, 

visat att kvinnor idag inte ser en lika stor konflikt mellan att vara kvinna och att vara ledare.278 

Attitydförändringen beror dock endast på att man omvärderat kvinnans egenskaper och inte 

ledarens vilket vi anser vara förvånande med tanke på den utveckling som skett av 

ledarskapsteorin de senaste 25 åren. Undersökningarna har dock inte utförts på den svenska 

marknaden och det hade därför varit mycket intressant att genomföra en sådan studie här.  

                                                 
277 Conradson & Rundquist (1997)  
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