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SAMMANFATTNING 

Efter regeringsskiftet 2006 har politiska kampanjer lanserats för att främja och synliggöra 

kvinnors företagande. Synliggörandet sker främst via medier. I denna medie- och 

kommunikationsvetenskapliga kandidatuppsats har vi utifrån ett genusperspektiv granskat 

framställningen av företagarkvinnor i svensk dagspress samt sambandet mellan 

framställningen och det politiska engagemang för kvinnors företagsamhet som finns. Utifrån 

en kvalitativ ansats har vi genomfört en innehållsanalys av artiklar kring företagarkvinnor 

publicerade 2009 och 2010. Analysen har visat att mediebilden i första hand handlar om kön. 

Det som skiljer från en typisk kvinnobild är dock presentationen av företagarkvinnan som 

hjältinna och förebild. Vidare har analysen pekat på ett tydligt samband mellan ett politiskt 

engagemang och en ökad, okritisk, mediebevakning. Vi tolkar denna ökade medieexponering 

som ett resultat av en politisk vilja att öka företagandet bland kvinnor, då den offentliga 

sektorn nedmonterats vilket i större utsträckning påverkar kvinnor. En ökning av kvinnors 

företagande skulle då öka kvinnors sysselsättning inom privat sektor.  

 

Nyckelord: medier, företagarkvinnor, kvinnliga företagare, genus, ideologikritik, förebild 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

Sedan 2006 har den borgerliga regeringen engagerat sig för att öka företagsamheten i Sverige. 

Detta har resulterat i en rad olika kampanjer som främst rör kvinnors företagande. Bland 

annat fick Nutek, Verket för näringslivsutveckling, 2006 i uppdrag av regeringen att utforma 

ett treårigt program för att främja kvinnors företagande (Nutek, 2007). De två huvudargument 

som framhålls av regeringen för att främja företagandet bland kvinnor är dels att det är bra för 

ekonomin, dels att det är bra för jämställdheten. Det treåriga programmet, som gick under 

namnet ”Främja kvinnors företagande 2007- 2009”, hade totalt 250 miljoner kronor till sitt 

förfogande och regeringen avsatte totalt 300 miljoner kronor under treårsperioden. 

Ett delmål i det treåriga programmet var att synliggöra kvinnors företagande, visa på 

förebilder och goda exempel samt att arbeta med attityder samt att även synliggöra aktörer 

och nätverk. (Nutek, 2007). Detta synliggörande sker i sin tur främst via medier. Framförallt 

kretsar artiklarna kring prisutdelningar för företagande, i kategorier som ”Årets kvinnliga 

företagare”, ”Årets kvinnliga förebild” och ”Årets företagsamma kvinna” som delas ut i 

Centerpartiets regi. 

Kvinnors företagande står idag för ungefär en fjärdedel av allt företagande i Sverige, men 

enligt Holmquist (2009) så är mediesynligheten för företagarkvinnor betydligt lägre än deras 

andel. Detta trots att mediebevakningen av företagarkvinnor ökat, från att ha varit nästan 

osynligt till att hamna på agendan.  

Denna ökade mediebevakning, samt kunskapen om de politiska kampanjer som syftar till att 

främja kvinnors företagande föranledde oss att närmare granska mediebilden av 

företagarkvinnor. Om det är en politisk ambition att främja kvinnligt företagande kan man 

undra vilka förebilder potentiella egenföretagare har att inspireras av. Med tanke på de 

politiska kampanjernas uttalade syften att öka synligheten för kvinnors företagande, vilket 

sker via medier, har vi anledning att undersöka mediers gestaltning av företagarkvinnor. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur företagarkvinnor 

gestaltas i svensk dagspress, samt att synliggöra och analysera de sociala konstruktioner av 

genus som återskapas i dagspressen. Våra centrala huvudfrågor är:  

 

• Hur gestaltas företagarkvinnor i svensk dagspress sett ur ett genusperspektiv? 

• Finns det något samband mellan det politiska engagemanget för kvinnors 

företagsamhet och mediers representationer? 

• Vilka konsekvenser kan denna gestaltning ha på ett samhälleligt plan? 

 

3.METOD 

3.1 Innehållsanalys 

Att analysera en text innebär att forskaren ställer frågor till texten med önskan att förstå och 

hitta svar på ett visst ämne. Då textanalys är ett generellt begrepp för att närma sig en text på 

ett kvalitativt sätt används olika redskap beroende på vilken aspekt av en text forskaren ämnar  

undersöka (Östbye et al, 2004). För att kunna avgöra en texts betydelse måste den tolkas 

vilket kan göras på olika sätt. Vi har analyserat våra medietexter utifrån en symtomal läsart 

vilket innebär att man synliggör dolda och underliggande betydelser i texten. Genom denna 

tolkning är vår ambition att synliggöra normer och föreställningar kring genusmönster och att 

avslöja latenta innebörder som förmedlas i texterna (Östbye et al, 2004). 

 

En diskurs är en berättelse/föreställning med sanningsvärde. Diskursen kan vara det språkliga 

samtalet/ texten i sig eller dess form, innehåll och komposition. En diskurs kan även beskriva 

normer och koder inom ett aktuellt ämne. Diskursen berättar inte enbart om hur någonting är 

utan utvecklar sitt resonemang genom att skapa spelregler vilket i sin tur skapar ett 

sanningsvärde. Utifrån ett ideologiteoretiskt perspektiv närmar vi oss medietexternas språk 

utifrån principen att de är en social handling och inte enbart en informationsbärare. Genom att 

betrakta texterna från ett utifrånperspektiv frågar vi oss varför texterna ser ut som de gör och 

ifall de ger uttryck för maktförhållanden och värderingar. Den kritiska diskursanalysen utgår 

från att språket formar objektiva strukturer som kön, klass och etnicitet, strukturer som i sin 

tur formar hur mottagaren uppfattar texten. Genom att analysera textens hierarkiska 
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utformning kartlägger vi hur de olika ämnena i texten organiseras utifrån vad som lyfts fram 

och vad som förminskas. Vidare analyseras vilka karaktärer som förekommer i texten samt 

hur de representeras. Genom att skapa tematiska fält bygger forskaren vidare på 

informationen i innehållet och skapar igenkännbara kategorier (Berglez, 2000). Att skapa 

olika kategorier utifrån innehållet fungerar som en form av översättningsprocess där allmänna 

karaktärer synliggörs vilket bidrar till tydlighet och ökad förståelse (Bengtsson, 2000). 

 

Med utgångspunkt i Berglez (2000) resonemang kring sambandet mellan medier och politik 

kommer vi sedan djupare kontextualisera de politiska kampanjerna för företagarkvinnor och 

således problematisera det dominerande perspektivet i ännu vidare politisk och historisk 

bemärkelse. Texterna i materialet kommer att relateras till regeringens engagemang och 

insatser för kvinnligt företagande, då förekomsten av dessa bidrar till mediernas bevakning i 

ämnet och texternas påverkan av detta (Berglez, 2000). 

 

3.2 Urval 
Vi samlade in vårt material i databasen Presstext. Valet av databas gjordes med utgångspunkt 

i att majoriteten av Sveriges dagstidningar finns samlade där vilket skapar god reliabilitet för 

undersökningen (Ekengren & Hinnfors, 2006). Inledningsvis sökte vi enkom på företagare 

och hade som syfte att därigenom filtrera artiklar som handlar om kvinnor. Detta visade sig 

vara väldigt tidskrävande och gav inga fruktbara resultat eftersom den största andelen 

kretsade kring näringsliv och företagande i stort, och inte kring personer. Istället använde vi 

oss av sökorden kvinnlig* företagare (kvinnlig* innefattar kvinnlig, kvinnliga, kvinnligt). 

Sökningen resulterade i 605 stycken träffar daterade mellan den 26 april 1990 och 13 april 

2010. Eftersom en aktuell mediebild kan bero eller ha påverkats av de senaste årens politiska 

kampanjer använde vi artiklar daterade mellan 2009 och 2010 för vidare analys. Antal artiklar 

dessa år var 156 stycken. Utifrån dessa identifierade vi 50 artiklar som skildrade 

personporträtt av eller intervjuer med företagarkvinnor. Dessa 50 utgör således underlag för 

vår undersökning. Därmed kunde vi gallra bort listor och enbart refererande artiklar kring 

prisutdelningar där personen inte är i fokus. På så vis hade vi material som möjliggjorde en 

undersökning kring gestaltningen av företagarkvinnor utifrån ett genusperspektiv.  
För att undersöka en eventuell koppling mellan de politiska kampanjer som redogjorts för i 

inledningen av uppsatsen, och mediers bevakning gjordes en mätning av sökorden kvinnlig* 

företagare mellan åren 2004- 2010 för att kartlägga förändringar i medierepresentationen 
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innan och efter de politiska kampanjerna för kvinnors företagande. Resultatet av detta 

kommer vi att använda oss av i kommande analys.    

För att upptäcka eventuella skillnader i framställningen av företagare gjordes även sökningar 

på manlig* företagare. Dessa artiklar fokuserar dock på kvinnors företagande och inte på 

mäns. Manligt nämns då enbart i relation till kvinnligt. Kvinnors företagande ger 246 stycken 

träffar medan Mäns företagande visar fem stycken träffar, där fyra av dessa handlar om 

kvinnor. När företagandet könsbestäms handlar det således nästan alltid om kvinnor. Dessa 

sökningar ger på det hela taget intryck av att kvinnligt företagande ses som en avvikelse. 

Precis som i fotbollens värld skiljer man mellan manliga och kvinnliga utövare där kvinnan är 

avvikelsen, och mannen är norm (Jarlbro, 2006).  

Kunskapen om mediebilden av företagarkvinnor är begränsad vilket gör det extra angeläget 

att fokusera på just den, och inte på mediebilden av företagarkvinnan i relation till 

företagarmannen. Att studera endast män ses aldrig som problematiskt, det betraktas tvärtom 

som så självklart att det inte ens behöver nämnas (Wahl, 2003). 

Med bakgrund av detta kommer vi nu att ge vårt bidrag till forskningen genom att undersöka 

hur företagarkvinnor framställs i svensk dagspress och vad detta får för konsekvenser. Då 

fältet kring mediebilden av företagarkvinnor är tämligen outforskat är denna undersökning 

relevant för medie- och kommunikationsvetenskapen. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Tidigt i uppsatsarbetet har vi bekantat oss med tidigare forskning i entreprenörskap och 

företagande för att skapa oss en teoretisk förförståelse, samt läst andra kandidatuppsatser för 

att inspireras.  

Tankar kring vilken typ av tidningar som skulle utgöra vårt material har avlöst varandra. 

Eftersom de politiska kampanjerna, som bland annat tar sig uttryck i diverse prisutdelningar 

och galor för att på så sätt skapa förebilder för företagande, främst riktar sig till kvinnor som 

ännu inte startat företag blir det relevant att undersöka gestaltningen i dagspress, snarare än 

till exempel affärstidningar, eftersom dagspressens läsare i större utsträckning motsvarar 

kampanjernas målgrupp. Valet av materialkälla föll således på dagstidningar runt om i landet.  

Val av metod har gjorts utifrån frågan om vilken slags kunskap vi ämnar finna genom 

forskningen. Den kvalitativa studien kantas av olika enheter som leder forskaren fram till idén 

om någonting. Vi valde att analysera alla artiklar av relevans mellan år 2009-2010, 50 
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stycken, av den anledningen att vi ville inkludera alla artiklar för att på så sätt få så relevant 

information som möjligt. Vi konstaterade i slutet att informationsmättnad (Arvidsson, 2000) 

hade uppnåtts och att vi hade tillräckligt med material för att finna kunskap i vår fråga.  

De 50 artiklarna delades efter urvalet upp mellan oss lästes igenom ett flertal gånger innan vi 

försökte hitta återkommande teman. Sedan granskades framställningen av företagaren som 

kvinnlig och könets konstruktioner, vilket noterades på ett separat blad. Vi bytte sedan artiklar 

med varandra och upprepade processen, detta för att förstärka reliabiliteten för våra reslutat. 

När alla artiklar granskats kategoriserade vi återkommande teman. Dessa teman kommer att 

beskrivas och förklaras i den kommande analysen. 

 

3.4 Metodkritik 
Genom att använda sökorden kvinnlig* företagande utgår vi ifrån den sociala konstruktion av 

företagarkvinnan som kvinnlig, vilket vittnar om kön som social konstruktion snarare än det 

biologiska könet. Detta har varit nödvändigt för att synliggöra den gestaltning som görs av 

dagspressen där kvinnan som företagare framställs i kvinnliga termer. Hade vi istället valt 

sökord som enbart företagare eller ifall vi analyserat annan typ av press, så som 

branschtidningar, hade vi fått en annan typ av framställning där det sociala könet eventuellt 

inte är synliggjorts. Vårt syfte har i detta fall varit att lyfta fram den bild där företagaren 

representeras som kvinnlig. Att vi som författat uppsatsen är kvinnor kan också ha haft 

betydelse för hur vi läst mellan raderna i framställningen av det kvinnliga i artiklarna. 
Val av en kvalitativ innehållsanalys har möjliggjort ett synliggörande av textens dolda 

betydelser och underliggande betydelser, något en kvantitativ ansats inte lämpar sig för. 

 

4. TEORI 

4.1 Ideologiteoretiskt perspektiv 

Att utgå ifrån ett ideologiteoretiskt perspektiv innebär att man inte bara betraktar medietexter 

som informationsbärare utan främst som en social handling (Berglez 2000). Man undrar vilka 

orsaker som ligger bakom att texten ser ut som den gör och riktar misstänksamhet mot den 

genom att leta efter en eventuell ideologi som ger uttryck för särskilda värderingar eller 

maktförhållanden i texten. När man riktar dessa frågor till texten befattar man sig med 
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ideologikritik. Med utgångspunkt från detta perspektiv är det möjligt att genomföra kritiskt 

orienterade, men samtidigt vetenskapliga analyser, av medier. Berglez menar att medietexten i 

sin tur fungerar som en diskurs med sanningsstatus. Begreppet diskurs refererar till 

användningen av språket i både muntlig och skriftlig form. Medietexten produceras och finns 

till i ett samhälle och det är samhället som utgör textens orsak. Samtidigt tenderar medier att 

påverka det omgivande samhället i kulturell, politisk och ideologisk bemärkelse. (Berglez 

2000) Detta antagande om en växelverkan mellan medier och det omgivande samhället är 

viktigt att uppmärksamma i en kritisk diskursanalys. 

4.2 Medieteori 
Dagordningsforskningen fokuserar på objektet i medieframställningen, exempelvis inom 

sakpolitiska frågor och områden. Samtidigt gestaltas attribut där föreställningar, reaktioner 

och handlingar är centrala. Mediernas fokusering på objekt och attribut bidrar således till 

medborgarnas uppfattningar i frågan. Genom priming skapar medierna uppmärksamhet i vissa 

frågor vilket bidrar till den bedömning läsaren gör av innehållet. Med hjälp av framing väljer 

medierna på vilket sätt frågan gestaltas (Strömbäck, 2000). Mediekonsumentens individuella 

uppfattning påverkas av det sätt som medierna gestaltar olika frågor. Genom att gestalta den 

bild som av allmänheten redan är känd tillhandahåller medierna material som läsaren 

använder för att konstruera verkligheten (McQuail, 2005).  
Medierna skapar i sin rapportering en bild av verkligheten. Det är bilden, snarare än 

verkligheten i sig själv, som ligger till grund för konsumentens uppfattning. I 

forskningstraditionen om mediernas dagordning ligger fokus på hur mycket medial 

uppmärksamhet en viss fråga får. Medielogiken innefattar sådant som förstärker formatet, 

passar dess norm och bidrar till uppmärksamhet. Dit hör nyheter som passar in i den stereotyp 

inom det område där medierna verkar. Genom personifiering skapas intresse och 

uppmärksamhet då få saker intresserar oss människor så mycket som personporträtt. Detta 

bidrar till identifikation vilket berör människor och skapar mottaglighet. Att medierna 

använder sig av stereotypisering bidrar till att läsaren kan skapa ordning i informationsflödet. 

Då stereotyper bygger på generaliseringar skapas igenkänning hos läsare vilket bidrar till att 

medierna i sin tur håller liv i förutfattade meningar i olika frågor (Strömbäck, 2000).  

Porträtt av kvinnliga ledare i näringslivet gestaltas utifrån stereotyper och schablonbilder. 

Problemet med detta är att en maktaspekt finns inbyggd som gynnar en grupp och missgynnar 

en annan. När det gäller könsstereotyper tenderar de att förstora det manliga och förminska 

det kvinnliga (Edström, 2002). 
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4.3 Genusteori 
Inom genusforskningen är begreppen kön och genus centrala. Jarlbro (2006) beskriver genus 

som en beteckning för det sociala könet och begreppet kön som biologiskt kön.  

Genus är en term som pekar på könet som kulturell och social konstruktion.  
Hirdman (2001) menar att i jämförelsen mellan kvinnor och män utgår man ifrån att mannen 

är normen. Denna norm bottnar i kulturella självklarheter där mannen är människa i relation 

till kvinnan. Genom att särskilja kvinnor och män skapas en hierarki där mannen hamnar 

högst upp och där föreställningar om manligt och kvinnligt placerar könen i olika fack. 

Genussystemet binder på så sätt könet till olika manliga respektive kvinnliga sysslor där 

mannen uppmuntras att vara mäktigast. Systemets uppdelning kan även komma att bidra till 

att om kvinnan bryter genusordningen i arbetslivet så skapas ett enormt beröm där kvinnan 

uppskattas för att hon är duktig och skicklig, medan mannen i sin tur förnedras när han går 

nedåt på stegen och uträttar kvinnosysslor. 

Könsstrukturer i organisationer resulterar i att kvinnor som är i en minoritetssituation jämt 

måste bevisa att de är lika bra som männen (Wahl, 2003). För att hantera faktumet att de 

befinner sig i en minoritetssituation utvecklar kvinnor i mansdominerade yrken och miljöer 

särskilda strategier. De vanligaste strategierna är de som Wahl kallar för omvärldsstrategin 

samt positiv strategi. 

Den som använder sig av omvärldsstrategin relaterar betydelser av kön till personer eller 

strukturer i omvärlden, snarare än sig själv. Detta gör det lättare att hålla självkänslan intakt 

eftersom ”misslyckanden” i karriären inte behöver förklaras med egna brister eller fel.  

Att använda sig av en positiv strategi innebär att man ser de positiva fördelarna utifrån 

minoritetssituationen och underordningen. Detta är en strategi där fördelarna med att vara 

kvinna, trots mansdominans, betonas. Denna strategi är enligt Wahl den allra vanligaste 

strategin, men användandet av en positiv strategi utesluter inte en omvärldsstrategi.  

Rosener (1996) talar om en ny kvinnlig ledarskapsstil som hon kallar för ”interaktivt 

ledarskap”, där kvinnorna aktivt arbetar för att interaktiviteten med underordnade ska 

upplevas som positiv för alla. Dessa kvinnor fokuserar bland annat på att uppmuntra andra 

och stärka andras självkänsla. Nichols menar å andra sidan att trots att detta ledarskap 

fungerar för många kvinnor så påminner det om en inte alltför avlägsen tid då kvinnor endast 

fick inneha denna vårdande roll. De som kritiserar den positiva synen på detta nya kvinnliga 

ledarskap menar att det endast handlar om att sätta positiva etiketter på negativa stereotyper 
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(Nichols, 1996). Att förespråka ett kvinnligt ledarskap eller företagande som bättre än ett 

manligt leder i sin tur till problem för de kvinnor som vill leda eller driva företag på ett 

traditionellt manligt sätt. Dessa kvinnor förväntas istället leda som kvinnor vilket de kan 

känna sig obekväma med.  

Holmquist och Sundin lanserade ordet företagerska i sin antologi Företagerskan (2002) som 

ett lämpligare ord än kvinnlig företagare som använder det feminina prefixet kvinnliga vilket 

antyder på kön som social konstruktion snarare än biologiskt. 

I denna undersökning kommer vi dock inte, i våra egna analyser och slutsatser, använda detta 

begrepp utan istället använda begreppen företagarkvinnor och företagarmän.  På så vis hoppas 

vi bidra till en nedgång av användandet av könsbestämmande begrepp, som i förlängningen 

resulterar i att kvinna blir det andra könet (Hirdman, 2001). 

4.4 Hjältemyten 
Hjältemyten är den vanligaste och mest bekanta av alla myter (Jung, 1964). Den universella 

hjältemyten handlar nästan alltid om en stark man som besegrar det onda; drakar eller 

demoner. Ofta kämpar hjälten mot detta onda för att rädda en ensam kvinna.  
Jung (1964) menar att behovet efter hjältesymboler uppstår när egot behöver stärkas. För att 

öka identifieringen med hjälten utförs ceremonier eller riter samt där man tillber en sådan 

gestalt. Vid en rit uppstår energier ur arketyper; nedärvda föreställningar och associationer, 

vilka i sin tur kan riktas in för att driva människor till kollektivt handlande. 

Den maskulina hjältemyten har sin tillämpning även för kvinnor därför att de, liksom män, 

måste utveckla en stark jagidentitet. Jung menar dock att det finns ett äldre själsskikt som 

kommer fram i kvinnors känsloliv som syftar till att göra dem till kvinnor och inte till 

imitationer av män. När detta gamla själsinnehåll börjar visa sig så kanske den moderna, unga 

kvinnan undertrycker det eftersom det hotar att utestänga henne från hennes privilegier att 

tävla med män och umgås med dem som vän och jämlike. Detta undertryckande fungerar 

enligt Jung bara under en viss tid, förr eller senare måste en kvinna bli medveten om sin 

kvinnlighet (1964). 

I dagens moderna samhälle kan en hjälte istället ses som en person som kan bryta normer som 

system och kultur sätter upp. Detta är inte socialt accepterat och att gå mot detta är en enormt 

stark gärning (Holmquist, 2009). 
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I treårsprogrammet ”Främja kvinnors företagande” (NUTEK, 2007) ingick som delmål att 

skapa förebilder och synliggöra företagande kvinnor. För vårt ändamål blir det därför viktigt 

att söka förstå hur detta skapande av förebilder/ hjältar sker.  

 
4.5 Tidigare forskning 

För att skapa större förståelse för innebörden av vad som kännetecknar en företagare och en 

entreprenör följer här en beskrivning av vad forskningen genom tid har fokuserat på. 

Fokus har inom det beteendevetenskapliga fältet främst kretsat kring individens, företagarens, 

egenskaper. Företagaren karakteriseras som rastlös, uthållig och beslutsam med stort behov av 

oberoende (Landström, 2000). Sedan 90- talets början har Holmquist och Sundin (2002), båda 

professorer i företagsekonomi, kartlagt framväxten av kvinnors företagande. De visar i sina 

studier på skillnader mellan manligt och kvinnligt, hur kvinnor som bryter genusordningen 

uppfattas samt om det är möjligt att förena entreprenörsforskning med genusforskning. 

Inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet är ämnet tämligen outforskat, till 

vår kännedom finns ingen undersökning hur företagarkvinnor gestaltas i svensk press. 

Edström (2002) från Göteborgs Universitet har undersökt mediebilden av kvinnliga chefer i 

svenskt näringsliv, detta innefattar dock inte företagare utan anställda chefer.  

5. ANALYS 

5.1 Åtta återkommande teman 

I arbetet med vårt material har vi konkretiserat åtta kategorier som ligger till grund för vår 

analys. Vidare har vi utifrån en kritisk diskursanalys lyft upp kategorierna till en 

abstraktionsnivå för att djupare kunna synliggöra normer och språkanvändning i 

framställningen av företagarkvinnor. Kategorierna som vi kommer fördjupa oss i är följande: 

1. Kvinnan som förebild 

2. Företagaren som hjältinna 

3. Nätverkandet 

4. Den känsliga vinnaren 

5. Mannens roll 

6. Kvinnan i minoritet 

7. Att inte tala om pengar 

8. Den omtänksamma chefen 
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5.1.1 Kvinnan som förebild 

Bland det första vi observerade när vi undersökte empirin var betoningen på företagarkvinna 

som förebild. Artiklar om kvinnliga företagare handlar om kvinnans roll som förebild än om 

företagandet i sig. Som Hirdman (2001) menar så ges beröm till kvinnan när hon bryter 

genusordningen i arbetslivet. Detta kommer till uttryck genom att en mängd olika priser idag 

delas ut till företagarkvinnor. Utmärkelsen ges för deras roll som inspiratörer för andra 

kvinnor där fokus ligger på hur man förverkligar sig själv, får mer tid till familjen och 

hushållet samt hur man genom företagandet kan styra sin egen tid. En annan tydlig 

framställning av företagandet är att drivkraften är att ägna sig åt det man gillar allra mest. 

Nätverket Queenia delar ut pris i kategorin ”Årets kvinnliga företagare”. 2009 gick denna 

utmärkelse till Ingrid Persson. Hon presenteras som en person som vågar lägga ner sin själ i 

företaget: 

Diplomet står uppställt på köksbordet hemma i Nedanbäck. Där 
står det att Ingrid Persson ”är en förebild för andra kvinnliga 
företag. Hon har tagit aktiv del i utvecklingen av näringslivet i 
Östra Göinge och varit en flitig deltagare i Queenias aktiviteter” 
(Eriksson, 090915. Kristianstadsbladet). 

Ingrid Persson skildras som en förebild som har arbetat hårt i sitt eget företag samtidigt som 

hon engagerat sig i och bidragit genom att motivera andra att satsa på sina företag.  

Artikeln som kommande citat är hämtat från skildrar bilden av företagarna Lisa Flink och 

Camilla Oldberg. De startade och utvecklade sitt företag samtidigt som de studerade. De ser 

på företaget som sin framtid och skildras som förebilder för att de vågade satsa redan under 

studietiden: 

Jag tycker jobbet blir levande. Man går fullt upp i det man gör 
eftersom företaget inte är en separat del i ens liv. Företaget är vi, 
säger Camilla Oldberg (Rehnström, 090524. Göteborgs-Posten).  
 

Detta citat sammanfattar en vedertagen attityd bland de intervjuade företagarkvinnorna i 

representationen; man skiljer inte på sitt yrkesjag och sitt privata jag, istället är man ett med 

företaget. Jobbet ses som en självvald del av livet där självförverkligande är en större 

drivkraft än till exempel inkomst. 
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Centerkvinnorna i Västervik delar också i samband med internationella kvinnodagen varje år 

ut pris till ”Årets kvinnliga företagare”. Årets vinnare Helena Salemo skildras i artikeln som 

förebild för hela kommunen genom sitt breda engagemang i sitt cateringföretag: 

Jag är tacksam för att ha blivit uppmärksammad för arbetet som 
jag känner mycket starkt för. En levande hembygd ger oss alla stor 
glädje och skapar samhörighet, sade Helena Salemo (Ljungblad, 
090307. Västerviks Tidningen)  

En tydlig tendens är att företagarkvinnor skildras som förebilder eftersom de gör det de 

brinner för vilket kan stärka andra kvinnor att våga starta eget. Utifrån Jung (1964) kan det 

tolkas som att det vid förebildandet uppstår energier vilka i sin tur kan riktas in för att driva 

människor till kollektivt handlande, där energierna är inspiration som kan leda till handlandet, 

att starta företag.  

Företagarkvinnan framställs som en förebild inte bara för andra företagare utan även för 

kvinnan generellt. Detta kan ses som en konsekvens av att företagarkvinnor är i minoritet 

gentemot män eftersom mannen är norm i genusordningen (Hirdman, 2001). Skildringen av 

kvinnan som förebild kan i sin tur leda till att öka klyftan i skildringen av mäns och kvinnors 

företagande, snarare än att reducera könsstereotyper.  

 

5.1.2 Företagaren som hjältinna 

Gestaltningen av företagarkvinnor handlar om hur de varit i underläge men rest sig genom att 

tro på sig själv. Viktigt i framställningen av företagarkvinnan blir således hennes resa från 

”underdog”, där en tidigare okunskap ofta belyses, till att uppnå det största målet: starten av 

ett företag. Nedan ser vi exempel på detta:  

Jag är stolt över mig själv. Jag startade från noll och är i en tuff 
bransch, säger hon (Lassen, 100309. Helsingborgs Dagblad 2010). 

Det är fastighetsmäklaren och före detta förskoleläraren Anne Aarbye som uppmärksammas 

för sitt företagande av Centerpartiet och Centerkvinnorna på Internationella kvinnodagen.  

 

Spira är ett projekt inom Drivhusets verksamhet där tio utvalda företagare ingår i ett program 

som sträcker sig över sex månader. Under programmets gång får deltagarna tillgång till 

coaching, utbildning och stöd för att utveckla sitt företagande. Artikeln som nedanstående 
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utdrag kommer ifrån skildrar några av dessa företagare. Tamara Christmann flyttade 2008 

från Tyskland till Sverige för kärlekens skull:  

I början var jag jättenervös, skulle jag klara detta? Jag skulle 
presentera mina visioner och min affärsidé på Spira på ett språk 
jag knappt kunde. Men jag jobbade hårt för jag ville verkligen 
använda varje dag under programmet (Holmqvist & Olsson, 
090920. Göteborgsposten).  

Citatet ger bilden av en kvinna som flyttade från sitt hemland och trotsade sina egna rädslor. 

Utifrån teorier kring hjältemyten kan rädslorna här tolkas som det onda som hon besegrar 

vilket heroiserar henne (Jung, 1964). Hon framställs som en hjältinna som tack vara sitt mod 

och hårda arbete lyckats uppnå sitt mål, att starta företag. 

Marie Andersson är uppvuxen kring lantbruk och har kört traktor i flera år. Idag arbetar hon 

på en bondgård, inom jordbruk som är en mansdominerad bransch:  

Det är inte helt enkelt att ta sig in som tjej i den här branschen. 
Man får inte vara rädd att prova på nya saker eller våga fråga om 
man inte vet hur någon maskin fungerar (Habull & Henning, 
090714. Sydsvenskan).  

Ovan framställs Marie Andersson som en hjältinna som lyckats ta sig in i ett mansdominerat 

sammanhang vilket innebär att hon bryter normer som system och kultur sätter upp, en stark 

gärning (Holmquist, 2009). 

Ett annat exempel från jordbrukssektorn är nedanstående citat där vi läser om Åsa Thunell 

som driver en fårfarm: 

Någon erfarenhet av får hade hon inte, men hon har växt upp på en 
gård och det gav henne mod att verkställa idéerna (Andersson & 
von Essen, 100330. KatrineholmsKuriren). 

I citatet ovan ser vi exempel på en heroisering genom att man påvisar hur Åsa Thunell 

överbryggade sin tidigare okunskap. Detta förväntas ha krävt ett stort mod; en hjälteegenskap. 

En annan heroiseringsteknik som vi noterat är att poängtera att kvinnan inte avslutat sin 

utbildning, utan istället gått sin egen väg: 

Efter högstadiet satte hon punkt för studierna för att förverkliga 
drömmen (Hövenmark, 091028. Norrbottens- Kuriren). 
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Hennes mod, enligt artikeln, består i att avvika från vad som förväntas av ungdomar i dagens 

samhälle; en längre utbildning. I detta fall kan man avläsa att studier ses som en redan 

utstakad väg, men den här kvinnan bröt mot normerna och lyckades, vilket heroiserar henne. 

Den gängse bilden av en person vars högsta utbildningsmerit är grundskolan är annars sällan 

en framgångsrik person. I detta fall blir hon ett undantag, vilket bidrar ytterligare till 

heroiseringen. 

Vi ser ett liknande fall nedan; där en företagarkvinna bytt karriär från förskolelärare och 

istället ombildat sig till mäklare för att kort därefter startat egen mäklarfirma: 

När utbildningen var klar startade hon ett eget företag direkt i 
stället för att gå en försiktigare väg med anställningen i en 
mäklarbyrå (Lassen, 100309. Helsingborgs Dagblad). 

Precis som i föregående exempel handlar det om att denna kvinna vågat bryta ny mark. Hon 

kunde ha gått en ”försiktigare väg med anställning” men hon är inte en ”vanlig” kvinna. Detta 

är ytterligare ett exempel på heroisering där man skiljer henne från mängden. 

 

Nedan ser vi ett annat exempel på hur man skiljer företagarkvinnan från andra kvinnor. Åsa 

Thunell driver en fårfarm, en ovanlig syssla för en kvinna: 

När vänninorna läser de senaste romanerna så slukar Åsa böcker 
om får och annan nyttig lektyr för fårens bästa (Andersson & von 
Essen, 100330. Katrineholms- Kuriren). 

Förutom en distansering av företagarkvinnan från ”vanliga” kvinnor så upphöjer man 

samtidigt företagaren. Vänninorna- de vanliga- framstår som lättsinniga som läser det senaste, 

vilket kan tolkas som att de är trendkänsliga och följer trender som andra startar. Dessutom 

läser de romaner medan Åsa läser ”lektyr”. Detta kan tolkas som att romaner här framställs 

som något mindre intellektuellt och som något snaskigt, medan Åsa ägnar sig åt något 

”riktigt”, hon läser fakta vilket i sig är något traditionellt manligt. 

Men det är inte alltid som den traditionella kvinnorollen tonas ner i syfte att heroisera någon. 

Ibland förstärks den snarare. Eveline Sidenvall är sjukgymnasten som startade eget 2007. Hon 

hade då jobbat 20 år i branschen och kände att det var tid att prova någonting nytt. Hennes 

drivkraft är att hjälpa människor innan de blir sjuka: 

Det är en sådan frihet och jag kan jobba och göra det jag helst vill: 
göra skillnad för kunderna. Jag känner verkligen att jag gör något 
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och mitt mål är att färre behöver gå till sjukvården! (Nilsson, 
090528. Folkbladet).  

Bilden av Eveline Sidenvall är att hon först och främst är en god människa- en hjältinna- som 

vill hjälpa andra människor att få ett bättre liv. I artikeln är det inte hennes roll som företagare 

som står i centrum utan hennes drivkraft att få andra att må bra. Eveline ikläs dessutom den 

traditionella kvinnorollens sysslor som den hjälpande, omhändertagande kvinnan (Connell, 

2003).  

När vi undersökt mediebilden av företagarkvinnan har vi funnit att artiklarna lyfter fram en 

typisk bild av företagarens resa från botten till toppen. Resan uppåt framställs som en stor 

utmaning. De kvinnor som klarar denna svåra resa är de med stark drivkraft och stort mod. 

Företagarkvinnan beskrivs således som en modig kvinna, hon är en hjältinna som går sin egen 

väg. Mod är i sin tur en traditionellt manlig egenskap och tillsammans med andra manliga 

egenskaper förekommer de ofta som positiva attribut för företagarkvinnorna (Hirdman, 2001). 

Vi har utkristalliserat modet som den största faktorn för tilldelningen av hjältinnerollen.  

 

5.1.3 Nätverkandet 

Nätverk har kommit att bli ett allt vanligare fenomen. I dagens informationssamhälle betonas 

ofta vikten av nätverkandet som ett professionellt och socialt verktyg där man knyter 

kontakter. En mängd olika organisationer och privata aktörer betonar vikten av just kvinnliga 

nätverk. En del av dessa aktörer finns representerade i vårt undersökningsmaterial.  

Nätverket Queenia har hjälpt Ingrid Persson att utveckla sitt företag. Enligt artikeln tror Ingrid 

Persson att kvinnor generellt är mer försiktiga än män och att ett nätverk därför är väldigt 

viktigt: 

Jag vet inte ens om vi hade startat utan dem i ryggen. Stödet från 
Queenia har betytt jättemycket, säger Ingrid Persson (Eriksson, 
090915. Kristianstadsbladet).  

Här skildras en företagare som inte hade vågat starta ett företag på egen hand. Vikten av 

nätverk framställs som avgörande. 

När Camilla Oldberg och Lisa Flink startade eget fick de hjälp av bland annat 

företagsinkubatorn Iqube: 
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Ett av de kanske mest betydelsefulla stegen Camilla Oldberg och 
Lisa Flink tog under det första viktiga året var att söka hjälp. 
Något de varmt rekommenderar. ”När man inte själv kommer från 
en företagarfamilj är det ibland stort och svårt att starta eget, säger 
Camilla Oldberg (Rehnström, 090524. Göteborgs-Posten). 
 

Ovanstående ger bilden av att det är enklare att starta och driva ett företag om man kommer 

ifrån en företagarbakgrund. Har man inte den bakgrunden så fyller nätverken den funktionen, 

en funktion som framställs som väldigt nödvändig. 

Kursdeltagarna i kvinnliga nätverket Spira i Malmö träffas en gång i månaden. Nätverket 

skildras som en plats där kvinnorna kan få stöd: 

Kraftsamlande lugn. En varm famn där man lär känna sin inre 
styrka. En ledstång att hålla i när finanskrisens iskalla vindar 
blåser hårt. En skön soffa att vila i, möta sina drömmar och samla 
kraft (Bruun, 090510. Sydsvenskan).  

Här kan man få intrycket att nätverket är någon slags frizon, en plats för coaching och 

byggandet av självkänslan snarare än en mötesplats där man som företagare knyter kontakter 

och utbyter strategiska tips och råd.  

I nedanstående citat får vi en inblick i vad ett annat nätverk, Nätverket Flammorna, kan bidra 

med:  

Nätverket bidrar till att de kan rekommendera varandra och få 
hjälp med bokföring, webben, marknadsföring och juridik 
(Persson, 100305. Kristianstadsbladet). 
 

Kvinnliga nätverk framställs som forum där medlemmarna får hjälp med ”svåra” saker som 

till exempel webb och juridik. Detta kan ses som något könstypiskt, där nätverken får en 

bildningsroll genom vilken de bidrar med konkret kunskap snarare än just knytandet av 

kontakter. Denna stereotypisering i framställningen håller liv i förutfattade meningar 

(Strömbäck, 2000) om könsroller. 

Ytterligare exempel på nätverkens roll som ett forum för coaching finner vi i nedanstående 

citat. Det är Centerpartiet som står bakom att ambassadörerna för kvinnligt företagande i 

Norrbotten träffas: 
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Nu var det Norrbottens totalt 26 ambassadörer för kvinnligt 
företagande[…] som träffades och diskuterade sina viktiga roller 
som inspiratörer och coacher för medsystrar i eller på väg in i 
företagandets värld (Rensfeldt, 100413. Norrbottens- Kuriren). 
 

Ovanstående citat betonar betydelsen av coaching för andra kvinnor, detta genom att beskriva 

ambassadörernas roll som ”viktig”. Användandet av begreppet medsystrar är i detta 

sammanhang anmärkningsvärt eftersom det främst är förknippat med vänsterfeminism, som 

olikt det liberala Centerpartiet inte har företagande i fokus för jämställdhetsarbetet.  

Ibland får man även intryck av att nätverken fungerar som en paus, en tillflyktsort från en 

mansvärld:  

Vi är inte en grupp kvinnosakskvinnor, men ibland behöver 
kvinnor få vara för sig själva. Qreativa är ett forum där vi vågar 
öppna oss och där vi har lättare för att ta för oss, förklarar Jaana 
Kollberg (Eikeland, 100314. Göteborgs- Posten). 
 

Den underliggande meningen är att medlemmarna i Qreativa inte är några radikala feminister, 

det handlar helt enkelt om att få någon slags lugn och ro ifrån män. Här går man även emot 

föreställningen om företagarkvinnan som hjältinna, eftersom kvinnorna verkar behöva en 

särskild plats och ett särskilt sammanhang för att ”våga” öppna sig och lättare ta för sig, något 

man mellan raderna läser som något som män annars gör. Detta kolliderar med synen på 

företagaren som hjältinna. En hjältinna besitter stort mod och har därför inga problem med att 

våga, varken öppna sig eller ta för sig. 

Medierna framställer de kvinnliga nätverken som något som krävs för att stärka självkänslan 

och som bidrar till att kvinnor vågar satsa på sitt företagande, något de inte skulle vågat utan 

stöd ifrån nätverket. Fokus ligger på att nätverken fungerar som stöttepelare i det personliga 

utvecklandet och som förstärkare av jaget snarare än ett verktyg för att utveckla företaget och 

de professionella kontakterna. Att nätverken framställs som stöttepelare förmedlar bilden av 

företagarna som en grupp i behov av ökad självkänsla. I ett sådant tillstånd då egot behöver 

stärkas uppstår enligt Jung (1964) behovet efter hjältesymboler. I likhet med Edströms (2002) 

undersökning framställs även företagarkvinnan utifrån schabloner som svag och i behov av 

stöd vilket i sin tur bidrar till en reproduktion av synen på företagarkvinnor som just 

företagarkvinnor och inte rätt och slätt företagare. Konsekvensen av den rådande 

medialiserade bilden av ett kvinnligt nätverk blir i dessa fall en förminskning av 
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företagarkvinnan, eftersom man påvisar på skillnader mellan könen där mannen är normen 

och kvinnan blir det andra könet (Hirdman, 2001). 

Å andra sidan kan man diskutera huruvida synen på vad ett nätverk är eller bör vara, är för 

snäv. Det kan vara så att medlemmarna i ett kvinnligt nätverk breddar betydelsen genom att 

inkludera andra värden än de traditionella.  

5.1.4 Den känsliga vinnaren 

Efter att en företagarkvinna lyfts fram som förebild så heroiseras hon ytterligare genom att 

nätverken belönar henne med pris. Dessa prisutdelningar kan tolkas som ceremonier eller riter 

där man tillber en hjältinnan (Jung 1964), i dessa fall vinnaren. Själva reaktionen vid 

mottagandet får ofta ta plats i artiklarna. Här nedan uppmärksammas Ingrid Johansson för 

andra gången på ett år för sitt företagande. Det är Centerkvinnorna i Östra Göinge som står 

bakom:  

”Vi tycker du är värd att uppmärksammas, sa Ingrid Johansson och 
lämnade över diplom, blommor och tårta till en glad och rörd 
företagskvinna som, när hon hämtat sig, snabbt plockade fram en 
termos med kaffe och bjöd gårdhusannexet där hon säljer sitt 
egenproducerade nöt- och lammkött” (Lindell, 100309. 
Kristianstadsbladet). 
 

Det är en känslosam bild av vinnaren vi ser. Hon är glad och rörd. Men inte ens när hon tar 

emot ett pris kan hon sätta endast sig själv i fokus utan skyndar sig för att servera kaffe.  

I nedanstående citat delas ytterligare ett pris i företagande ut. Kategorierna är bland annat 

”Årets företagare”, som tilldelas en man som driver företaget ”Er Bygg”, samt ”Årets 

kvinnliga företagare”; Ulla Persson, Östlunds Livs. Här kan man se exempel på skillnaden i 

skildringen av en manlig vinnare och en kvinnlig vinnare, där mannens reaktion uteblir medan 

kvinnans reaktion belyses: 

Er Bygg utsågs till årets företagare med motiveringen ”Ett litet 
företag med stora ambitioner”. Priset till årets kvinnliga företagare 
gick till en mycket rörd Ulla Persson, Östlund Livs:  
- Orsaken till framgång är att jag älskar mitt jobb, sa hon (Baudin, 
100123. Norrbottens- Kuriren). 
 

Inget skrivs om mannens känsloyttringar medan kvinnan är ”mycket rörd” och dessutom 

älskar sitt jobb. Jobbet, det vill säga drivandet av ett företag, framstår som en hobby snarare 
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än en inkomstkälla. Uppdelningen av kategorierna i sig, årets företagare/ årets kvinnliga 

företagare, är anmärkningsvärd då företagare naturligt ses som en man, medan kvinnan 

behöver en egen kategori. Precis som i fotbollens värld, där mannen är norm och kvinnan är 

avvikelsen, skiljer man mellan manliga och kvinnliga utövare. Konsekvensen blir att 

kvinnorna hamnar i skuggan av de manliga utövarna och ses därmed automatiskt som sämre 

(Jarlbro, 2006).  

5.1.5 Mannens roll 

Eftersom företagarna i artiklarna är kvinnor med en manlig egenskap, mod, kan man fråga var 

detta mod kommer ifrån. Svaret är ofta att det antingen kommer ifrån nätverket eller ifrån en 

närstående man. Nedan får vi läsa om Mia Jacobsson som driver ett strandpensionat. Hon 

pratar gärna om sin man och betonar att de hjälper varandra, följt av ett exempel som 

beskriver hur hon hjälper honom:  

Det var Mia som var idésprutan i familjen. Hade det varit nu hade 
hon kallats entreprenör, men det ordet fanns inte när hon och 
maken, Erik, startade Tofta strandpensionat 1969” … Hon vill 
gärna prata om sin man, Erik, som hade byggföretag och stod för 
mycket av renoveringar och byggnationer i deras företag. […] 
- Vi hjälpte varandra, säger Mia.  Ibland fick jag följa med ut på 
byggen och hjälpa honom lägga över presenningar när det regnade 
(Winnarve, 100309. Gotlands Tidningar). 
 

Enligt artikeln skulle Mia Jacobsson varken startat eller drivit sitt företag ensam utan med sin 

man. Men när det är dags för prisutdelning får hon all uppmärksamhet samt ett pris, medan 

mannen hamnar i skymundan.  

 

Nedan läser vi om Ann-Sofi Persson, en vd som vunnit pris för ”Årets kvinnliga företagare i 

Sörmland”. Hon driver företaget Promont tillsammans med två manliga delägare och har 

vunnit fler priser än det här. Hon återkommer i undersökningsmaterialet, där hon är den enda 

av de tre delägarna i Promont som nämns. Ann-Sofi Persson vill poängtera att hon faktiskt 

inte driver företaget själv:  

Det känns verkligen kul med de fina priserna, men också lite ovant. Det 
känns viktigt att lyfta fram att vi gjort det här tillsammans (Molander, 
100309. Eskilstuna- Kuriren). 
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Tendensen att endast lyfta fram kvinnan i de fall där företaget drivs av både en kvinna och en 

man är återkommande. Det är kvinnan som får ta emot pris och som uppmärksammas som 

särskilt inspirerande. Detta kopplar vi till medielogiken där det avvikande, i det här fallet en 

kvinnlig vd, är mer intressant än normen, en manlig vd. Man skulle kunna hävda att kön ur ett 

PR- och marknadsföringsperspektiv kan fungera som ett verktyg eller en styrka eftersom 

företagarkvinnan får mer uppmärksamhet och pressutrymme än en manlig motsvarighet. 

Detta för att hon är kvinna, det vill säga, i sammanhanget ovanlig. Hon lyfts dock fram som 

kvinna i första hand, och inte som företagare.  

Här har företagaren Jenny Söderström fått ett stipendium för sitt företagande och i artikeln 

framgår att hennes mentor är en man som följt henne under en lång tid:  

I starten av sin företagarbana fick hon en nära relation med 
landshövdingen Kari Marklund och hans fru Birgitta. Marklund 
har sedan följt hennes karriär noga (Rensfeldt, 100413. 
Norrbottens- Kuriren). 
 

Ett återkommande argument för prisutdelningar har i vår empiri varit vikten av kvinnor som 

inspiratörer för andra kvinnor. Många prisutdelningar har detta som ett uttalat syfte men ser 

man till företagarkvinnornas egna inspirationskällor så är de oftast män, till exempel maken 

som oftast också är företagare eller chef.  Prisutdelningarna som representeras i 

undersökningsmaterialet föreslår alltså att kvinnor behövs för att inspirerar kvinnor, men när 

vinnarna själv berättar som sina inspirationskällor så förefaller det alltså inte behöva vara så.  

5.1.6 Kvinnan i minoritet 

I representationen poängteras faktumet att de flesta företag drivs av män, vilket innebär att 

företagarkvinnor är i minoritet. I Östra Göinge uppmärksammas Ingrid Persson för sitt 

företagande. I intervjun med Ingrid Persson framgår att hon gärna ser att fler kvinnor startar 

företag: 

I Östra Göinge finns många duktiga kvinnliga företagare, men vi 
vill gärna ha fler av dem (Lindell, 100309. Kristianstadsbladet). 
 

Ordvalet duktig förknippas ofta med kvinnor. Det beskrivs som något positivt i ett kvinnligt 

sammanhang. Att bli omskriven som ”duktig” är däremot inte självklart något positivt, kanske 

snarare förminskande (Edström, 2002). Adjektivet duktig återkommer dessutom vid fler 
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tillfällen, till exempel här nedan där Anneli Heiskanen, butiksägare och ambassadör för 

kvinnligt företagande resonerar kring hur det kvinnliga företaget kan öka: 

Det finns många starka och duktiga kvinnor. Vi måste bli bättre på 
att stötta varandra (Bengtsson, 100327. Helsingborgs Dagblad). 

 

I andra fall noterar vi hur ett manligt beteende bland företagarkvinnorna premieras och 

värderas högre och blir värt att uppmärksamma. Detta kan förklaras med att företagande 

definieras utifrån vad samhället anser vara maskulina egenskaper. Kvinnor som försöker 

passa in i rollen som företagare eller ledare måste då först passa in i en maskulin roll (Nichols, 

1996). 

I exemplet nedan fortsätter vi med utdrag ur artikeln om Anneli Heiskanen som 

uppmärksammats för sin insats som ambassadör för kvinnligt företagande. Hon berättar om 

de skånska ambassadörernas första frukostmöte: 

 
Vilka kvinnor jag träffade, de var minsann inga mesar (Bengtsson, 
100327. Helsingborgs Dagblad). 
 

Ett sådant uttalande bygger på premissen att kvinnor är eller betraktas som ”mesar”, något 

dessa ambassadörer alltså inte är.  

Ofta diskuteras även skillnaden mellan män och kvinnor, eller skillnaden mellan ett manligt 

och kvinnligt sätt att driva företag. Det framkommer dessutom att kvinnor och män antas ha 

olika behov för att driva företag:  

Lika viktigt som det är att träffas både kvinnor och män tror jag att 
det är att vi också träffas bara kvinnor eftersom vi kommunicerar 
på olika sätt (Lindell, 100309. Kristianstadsbladet). 
 

Här beskrivs den konstruerade kvinnligheten i mansdominerade miljöer som annorlunda 

beteende och annan kommunikation (Wahl, 2003).  

Karin Kuoljok är renskötare ,vilket är ett mansdominerat yrke. För henne är skillnaden mellan 

män och kvinnor bland annat att kvinnor är mer flexibla: 

Jag vet inte, men jag tror att kvinnor är mer flexibla. Vi är ju redan 
betraktade som ”icke-riktiga” renskötare och har inte så mycket att 
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förlora (Hövenmark, 091028. Norrbottens- Kuriren). 
 

I ovanstående utdrag presenteras skillnaden mellan manliga och kvinnliga renskötare till 

fördel för kvinnor. Eftersom kvinnor redan ses som ”icke-riktiga” har de enligt Karin Kuoljok 

inget att förlora, vilket gör dem mer flexibla.  Här gör man nackdelen, det vill säga att befinna 

sig i minoritet, till en fördel. Detta kan man se som ett användande av en positiv strategi där 

man hävdar att kvinnor, just för att de är kvinnor, har vissa egenskaper som är bättre än mäns 

(Wahl, 2003).  

Ett sätt att istället manliggöra företagarkvinnan är att berätta hur mannen i relationen får ta 

över de kvinnliga sysslorna för att kvinnan ska kunna göra karriär.  I följande utdrag får vi se 

hur män får ta hand Ann-Sofi Perssons barn för att på så vis underlätta samt möjliggöra för 

henne att lyckas som företagare:  

Hon hade just fått barn och delägare Magnus Svensson fick ta 
hand om blöjbytningen mitt i en konferens. […] Min man har varit 
pappaledig jättemycket. Det har förstås underlättat en hel del 
(Johansson, 091126. Eskilstuna- Kuriren). 
 

Det framställs som att Ann-Sofi Persson inte skulle klarat av att göra karriär utan männens 

hjälp. Att maken varit pappaledig är även det en avvikelse ifrån normen, vilket kan tolkas som 

en förklaring bakom Ann-Sofi Perssons framgång. Att en framstående företagarman betonar 

att hustrun varit mammaledig för att på så vis möjliggöra mannens karriär förekommer sällan 

eftersom det utgör normen.  

Åsa Thunell driver fårfarm och har, trots sitt kön, lyckats väl:  

 Det är inte helt ovanligt att den som blir arbetslös blir egen 
företagare. Men att inkomsterna från 145 tackor. Det är däremot 
ovanligt för en kvinnlig företagare (Andersson, 100330. 
Katrineholms- Kuriren). 
 

Detta är ett exempel på när könet ses som en begränsning. Att lyckas som kvinna i den 

mansdominerade företagarvärlden, och dessutom i den ytterst mansdominerade köttindustrin 

är ovanligt. Att trotsa sitt kön är ett återkommande tema. Kopplat till föregående avsnitt om 

hjältinnan ser vi hur heroiseringen av hjältinnan inte minst består i att hon besegrar 
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begränsningar, hon besegrar även sitt kön och rubbar genusordningen när hon vinner priser 

(Hirdman, 2001). 

5.1.7 Att inte tala om pengar 

Ett annat återkommande tema är drivkraften bakom företagandet. Bilden som förmedlas är att 

friheten och självständigheten i att driva företag är de främsta drivkrafterna. Friheten i att till 

exempel själv kunna styra sin arbetstid eller att kunna ta semester utan att förhandla med en 

chef är viktigt. En annan drivkraft är att man som företagare får göra det man tycker mest om. 

Detta exemplifieras i ett citat ur en intervju med Eveline Sidenvall, sjukgymnast som startat 

eget:  

Det är en sådan frihet och jag kan jobba och göra det jag helst vill: 
göra skillnad för kunderna (Nilsson, 090528. Folkbladet).  

 

Liknande exempel ser vi i artikeln om fårfarmaren Åsa Thunell:  

Det är tidskrävande, men fantastiskt roligt, säger Åsa (Andersson 
& von Essen, 100330. Katrineholms Kuriren). 
 

Förutom att undersöka vad som fokuserats på i materialet, även fokuserat på vad som väljs 

bort. Ekonomi och inkomst diskuteras ytterst sällan och frågor kring hur lönsamheten kan öka 

är obefintliga. Frånvaron av diskussioner kring pengar är i sig talande och styrker vår tidigare 

argumentation kring hjältinnerollen som företagarkvinnor tilldelas. Eftersom dessa kvinnor 

främst är hjältinnor, snarare än företagare, så kan det tolkas som att en hjälte har ädlare motiv 

bakom sysselsättningen än att tjäna pengar (Holmquist, 2009). Att hjälpa andra, som i 

exemplet ovan med sjukgymnasten Eveline Sidenvall kan ses som ett ädelt motiv.   

Att frågor kring ekonomiska intressen väljs bort i intervjuer med företagarkvinnor kan då 

tolkas som att drivkraften i att tjäna pengar är uttryck för egennytta och egenintresse, vilket 

leder associationer till egoism. Egoism är i sin tur en egenskap som rimmar illa med heroism.  

5.1.8 Den omtänksamma chefen 

De flesta företag som är representerade i vårt empiriska material är enmansföretag, till 

exempel mäklare och butiksinnehavare, men det finns även exempel på större företag sett till 

andelen anställda. I de fall som företagarkvinnan är chef med anställda eller med ansvar för 

personal gestaltas hon som en omtänksam chef som värderar personalen väldigt högt.  

En nominerad företagare i kategorin ”Årets kvinnliga företagare” i Sörmland som får frågan 

om vad som är viktigt för henne: 
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Min drivkraft är att personalen trivs och utvecklas hela tiden, säger 
hon (Johansson, 091126. Eskiltuna- Kuriren). 
 

I detta exempel värderas personalen så högt att deras trivsel till och med är själva drivkraften 

bakom företagandet. I ett annat fall utses fastighetsägaren Gunilla Wasteson till Årets 

kvinnliga företagare med motiveringen: 

 
Gunilla Wasteson är mycket seriös, lyhörd och omtänksam och 
därför väldigt omtyckt av sina hyresgäster (Johansson, 100222. 
Norrköpings Tidningar). 
 

Egenskaperna ”lyhörd och omtänksam” är ”kvinnliga” egenskaper som överhuvudtaget inte 

har med drivandet av ett företag att göra. Detta är en schablonartad gestaltning (Edström, 

2002). Troligen hade dessa egenskaper inte ansetts vara relevanta om vinnaren varit en man. 

Att beskriva en chef som omtänksam samt genom andra kvinnliga ideal är att använda sig av 

ett könstypiskt språk. Man kan diskutera huruvida detta är ett förklenande av den kvinnliga 

chefen, eller om det helt enkelt baseras på en modernare syn på ledarskap där feminina 

egenskaper är mer accepterade (Rosener, 1996), i kontrast till det traditionellt manliga hårda 

ledarskapet som kan anses vara gammalmodigt och daterat. 

Enligt Rosener (1996) talar kvinnliga ledare ofta, till skillnad från manliga ledare, om sin 

entusiasm inför sitt arbete och om hur de sprider sin entusiasm för att göra arbetsplatsen till en 

utmaning som är uppmuntrande och kul. Men entusiasm kan ibland missförstås och snarare 

framstå som cheer-leading, och därmed underminera kvinnans trovärdighet. 

Båda exemplen ovan gestaltar även de kvinnliga cheferna som ledare för en plattare, mindre 

hierarkisk miljö där skillnaderna mellan chef och anställda görs mindre viktigt.  

 

5.2 Medier och politik 
Utifrån mediernas dagordningsteori aktualiseras politiska frågor för att öka medborgarnas 

uppfattning (Strömbäck, 2000). Det enda politiska parti som nämns i materialet är 

Centerpartiet, som med näringslivsminister Maud Olofsson i spetsen utsett ett hundratal 

ambassadörer för kvinnligt företagande. De två huvudargumenten som Centerpartiets 

kampanjer framför för kvinnligt företagande är dels att det är bra för jämställdheten, dels bra 

för ekonomin. 
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Antal artiklar per år i vår sökning på kvinnlig* företagare: 

2004: 22 st 
2005: 18 st 
2006: 28 st 
2007: 61 st 
2008: 93 st 
2009: 106 st 
2010: 50 st (jan- 13 april) 
 

Det blir tydligt att ökningen av mediebevakningen sammanfaller i tid med kampanjerna för 

främjandet av kvinnligt företagande. 2006 kom den borgerliga regeringen till makten, året 

därpå lanserades kampanjerna vilket omedelbart yttrar sig i en ökning av antal artiklar skriva 

kring ämnet. Därefter sker en konstant ökning. Om ökningen fortsätter i samma takt kommer 

det i slutet av 2010 ha skrivits över 170 artiklar om kvinnligt företagande, vilket är en 

rekordsiffra. 

Inga av artiklarna i vårt empiriska material ifrågasätter denna agenda, tvärtom förmedlas 

snarare en bild av att företagarkvinnor har en ny politik att tacka för sina framgångar. I 

kommande exempel har två kvinnor startat ett hemvårdsföretag, vilket möjliggjordes av Lov, 

lagen om valfrihetssystem:  

Lov står för lagen om valfrihetssystem, en lag som infördes första 
januari i år. Tack vare den har Patricia Rivano och Anna- Karin 
Åberg haft möjlighet att förverkliga planerna på ett 

hemvårdsföretag (Flemström, 091228. Upsala Nya Tidning). 
 

I artikeln som citatet ovan är hämtat från nämns en av totalt två kvinnor med annan etnisk 

bakgrund än svensk.  

Ett annat exempel på att en ny politik möjliggjort för kvinnors framgångar kommer ifrån en 

intervju med Kerstin Margareta Wennberg, tidigare anställd på Tillväxtverket och numera 

pensionär. Hon berättar bland annat hur staten kan hjälpa företagare: 

För många kvinnor har förbättrade lånemöjligheter, de så kallade 
mikrolånen via Almi, betytt väldigt mycket för att de ska komma 
igång (Kantor, 091013. Dagens Nyheter). 
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Enligt McQuail (2005) så tillhandahåller mediernas framställning läsaren med argument för 

att de i sin tur ska kunna konstruera sin verklighetsuppfattning. Utifrån detta kan det tolkas 

som att framställningen att företagarkvinnor har en ny politik att tacka för sina framgångar, 

resulterar i att läsaren blir positivt inställd till den nya politiken, då den ju leder till 

framgångar.  

6. SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATS 

I denna slutliga del av uppsatsen vill vi föra upp analysen på ett mer generellt plan och 

diskutera vad framställningen av företagarkvinnan kan få för konsekvenser i ett större 

perspektiv.  

”Women today cannot avoid being judged as women” skrev Nichols (1996) i 90- talets USA 

men uttalandet är applicerbart även på 2010- talets Sverige. Med utgångspunkt i våra teorier 

kan vi se att mediebilden av företagarkvinnan i första hand handlar om kön. Antingen 

beskrivs hon som en stereotyp kvinna med egenskaper som omtänksam och lyhörd, eller så 

beskrivs hon som en kvinna som är lite bättre än andra kvinnor. Det som gör henne bättre är 

att hon är en kvinna med manliga egenskaper, som till exempel mod. Detta kan tolkas som ett 

resultat av att företagande utgår ifrån manliga värderingar, då mannen är norm. 

På många sätt är mediebilden av företagarkvinnan densamma som mediebilden av andra 

kvinnor. Det som skiljer från andra kvinnor är dock presentationen av företagarkvinnan som 

hjältinna. Ett språk som vilar på traditionella bilder och metaforer används; hjältinnan som går 

sin egen väg och är sin egen lyckas smed, den självständiga kvinnan som gör det andra inte 

vågar men som de önskar att de gjorde. Hon hoppar av skolan och undviker den utstakade 

vägen för att istället satsa på det hon själv tror på. Hon är ingen följare, hon är en ledare. Att 

vara anställd eller gå en lång utbildning blir lika med att vara underdånig medan den som 

startar eget tar sitt öde i egna händer. Företagarkvinnans resa från ”vanlig” kvinna till 

företagarkvinna är ett återkommande dramaturgiskt inslag och gestaltas som en resa där hon 

tagit sig från en punkt till en bättre punkt: företagandet.  

Konsekvensen av att fokusera på företagarkvinnor som just kvinnor och inte företagare är att 

det riskerar att resultera i att de inte tas på allvar och att de inte möts med den affärsmässighet 

som utgör normen. Dessutom kan uttalanden om vad som är specifikt för kvinnor riskera att 

förstärka existerande fördomar.  
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De politiska kampanjerna har som uttalat syfte att bland annat öka jämställdheten. Man kan 

konstatera att kampanjerna misslyckas med sitt syfte eftersom de i själva verket resulterar i 

skriverier av relativt stereotyp art. Vad som i grunden framställs som ett jämställdhetsinitiativ 

leder alltså till konventionella bilder av kön, där kvinnligt företagande framstår som en form 

av avvikelse. Med grunder i våra teorier och särskilt ur ett genusperspektiv drar vi slutsatsen 

att kampanjerna snarare bidrar till en reproduktion av könsskillnader än en utjämning. 

Kampanjerna får med andra ord motsatt effekt. 

För att kunna tolka och förstå vilka orsaker som ligger bakom att gestaltningen av svenska 

företagarkvinnor ser ut som den gör vill vi lyfta analysen till ett samhällsplan där vi djupare, 

utifrån Berglez (2000) resonemang kring sambandet mellan medier och politik, 

kontextualiserar de politiska kampanjerna och således problematiserar det dominerade 

perspektivet i ännu vidare politisk och historisk bemärkelse. 

Sedan maktskiftet 2006 då Sverige gick från en socialdemokratisk regering till en borgerlig 

har fler politiska åtgärder vidtagits för att öka kvinnligt företagande. Det mest omfattande är 

treårsprogrammet ”Främja kvinnors företagande 2007- 2009” vars delmål var att öka 

synligheten samt skapa förebilder (NUTEK, 2007). Detta synliggörande sker i sin tur via 

medier. Detta bekräftas i denna undersökning bland annat genom att en stor andel av 

artiklarna kring kvinnligt företagande är kopplade till prisutdelningar som i sin tur är resultat 

av kampanjer som främst Centerpartiet står bakom. Förutom att dela ut pris i kategorier som 

”Årets företagare” delas även priser i ”Mesta ambassadör” ut, det vill säga den kvinna som 

inspirerar mest till företagande bland kvinnor.  

Vår undersökning visar på en markant ökning av mediebevakningen av företagarkvinnor med 

481%, från 22 artiklar (2004) till 106 artiklar (2009). Vi tolkar denna ökade medieexponering 

som ett resultat av en politisk vilja att öka företagandet bland kvinnor. Särskilt sedan 

maktskiftet 2006 har den offentliga sektorn nedmonterats, vilket i större utsträckning drabbar/ 

påverkar kvinnor som oftare arbetar inom den offentliga sektorn. När den offentliga sektorn 

reduceras så utvidgas samtidigt den privata sektorn, vilket en ökning av kvinnligt företagande 

bidrar till. Kvinnor startar dessutom företag inom samma område som de tidigare arbetat med 

(Holmquist, 2009), det vill säga yrken som i en svensk kontext hör hemma i den offentliga 

sektorn. En konsekvens av att den offentliga sektorn reduceras är att kvinnor drivs ut från det 

offentliga till det privata, där de fortsätter ägna sig åt samma saker som tidigare. Skillnaden är 

alltså under vilka former arbetet skall bedrivas; som löntagare eller som företagare? 
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Att det i vårt material inte förekommer någon kritik mot främjandet av kvinnors företagande 

kan ses som ett problem. Det kan bero på urvalets karaktär; att urvalet består av personporträtt 

och intervjuer snarare än kritiskt granskande reportage, men noteringen är ändå 

anmärkningsvärd.  

Detta kan ses som att den rådande politiska viljan ”spiller över” till medierna. Konsekvensen 

av detta kan vara att det riskerar att urholka en av journalistikens grunduppgifter: att 

oberoende och kritiskt granska makten (Strömbäck, 2000). Ett medielandskap som springer 

maktens ärenden blir då problematiskt. 

6.1 Förslag till fortsatta studier.  

Eftersom en övervägande majoritet av artiklarna i vårt material är baserade på händelser i 

mindre orter vore en jämförande studie av framställningen av företagarkvinnor i glesbygden 

jämfört med i storstäderna intressant. Vi upptäckte även att nästan alla artiklar i vårt material 

var skrivna av journalister som är kvinnor, vilket inte stämmer överens med den 

könssammansättning som journalistkåren som helhet har (Edström, 2002). Är det så att 

kvinnor får skriva om kvinnor? Leder det till att det anses vara mindre prestigefullt att 

rapportera eller skriva om företagarkvinnor? Hur ser det ut jämfört med rapportering kring 

företagarmän? Vi ser gärna frågan som föremål för framtida forskning.  
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