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Abstract 

 

This study has as its purpose to reveal whether female and male entrepreneurs are offered the 

same kind of conditions in their role of entrepreneurs in their respective media representation. 

This is studied by analyzing portrayals in the magazine Entreprenör (Br.E. “Entrepreneur”). 

Methodologically the analysis will be making use of textual analysis, semiotics and discourse 

analysis in order to expose the underlying gender perspective(s) in Entreprenör. 

The entrepreneur portrayals’ texts and visuals will be studied in the light of gender and 

entrepreneur theory, and more specifically on the basis of theories about representation, 

discourse and stereotypes. 

The main conclusion of the study is that female and male entrepreneurs are not offered the 

same conditions in their roles of entrepreneurs in a medium such as Entreprenör. A major 

factor behind this result appear to be found in a dominant male stereotypical entrepreneurial 

discourse. 

 

Keywords: Gender, entrepreneurship, discourse, representation, stereotype, textual analysis, 

semiotics, magazine.  
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1. Inledning  

 
Sverige anses enligt många vara ett land som karakteriseras av hög jämställdhet där, enligt 

bland annat regeringen, både kvinnor och män ska ges lika villkor, makt och möjlighet att 

påverka sina liv samt samhället de lever i. Ungefär lika många kvinnor som män är aktiva på 

arbetsmarknaden i Sverige (Arbetsmiljöverket 2013) men stora skillnader finns i antalet 

kvinnor respektive män som driver eget företag. Kvinnliga entreprenörer står endast för en 

fjärdedel av egenföretagandet (Regeringen, Kvinnors företagande i Sverige 2013).  

Svenskt Näringsliv är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer för privata företag. De 

säger sig i sina stadgar bland annat verka för ”en allmän intressegemenskap” vilket torde 

kunna översättas till att Svenskt Näringsliv verkar för ett icke exkluderande företagande i 

Sverige (Svenskt Näringsliv 2013). Svenskt Näringsliv ger ut tidskriften Entreprenör, en 

tidskrift ”om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare” (Entreprenör 

2013) där syftet är att spegla svenska entreprenörer och företagare genom att bland annat 

porträttera dem i större reportageartiklar.  

Allt som representeras i medier skapar föreställningar hos publiken. Då medier fungerar som 

referensramar för hur vi uppfattar vår omvärld, samt har makt att framställa kvinnor och män 

på stereotypa sätt, kan detta i en förlängning påverka vad vi uppfattar som kvinnligt och 

manligt. Genusteori hävdar emellertid att dessa skillnader mellan kvinnligt och manligt endast 

är något som människor själva konstruerat (Jarlbro 2006, 8, 12). Enligt forskare som studerat 

entreprenörsteori förekommer ihållande genusfördomar inom den entreprenöriella diskursen, 

som går hand i hand med genusteorin. Här ses den stereotypa (dvs. ”normala”) entreprenören 

som en man vilket resulterar i att kvinnliga entreprenörer uppfattas avvikande eller mindre 

kompetenta än män (Ahl & Marlov 2012, 545). Fokus på kvinnliga entreprenörer i medier 

tenderar även att hamna på andra aspekter än deras profession där utseende och mjuka, 

traditionellt sett kvinnliga, egenskaper istället belyses (Kroon Lundell 2012) 

Mot denna bakgrund blir det intressant att ta reda på om Svenskt Näringsliv i sina 

entreprenörsporträtt i Entreprenör skapar jämställda förutsättningar för hur kvinnliga och 

manliga entreprenörer representeras i text och bild. Enligt den ”allmänna intressegemenskap” 

som de verkar för borde åtminstone detta vara syftet då organisationen verkar för en bred 

företagsutveckling i Sverige, ett land som i sig har uttryckliga jämställdhetssträvanden och ses 

som en förebild på området även internationellt (Regeringen.se, 2013). 
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1.1  Bakgrund 

 
I följande stycke ger jag en bakgrundsbeskrivning av svensk jämställdhetspolitik, Svenskt 

Näringsliv samt tidskriften Entreprenör för att sätta in mitt syfte och frågor i ett lite bredare 

perspektiv. 

 

1.1.1 Jämställdhetspolitik 

Regeringen syftar med sin jämställdhetspolitik till att dels hindra och förändra system som 

konserverar fördelningen av makt och resurser mellan kvinnor och män, dels till att skapa lika 

villkor för kvinnor och män vad gäller att de ska ha samma makt och möjlighet att påverka sitt 

liv (Regeringen.se). Detta kan enligt regeringen ske genom att bland annat ”(…) förändra de 

normer och beteenden som håller människor tillbaka”, och vidare menar regeringen att ”varje 

människa ska ges likartade förutsättningar att utvecklas och forma sina egna liv, utan att 

förlegade föreställningar om kön kommer i deras väg” (Samma makt att forma samhället och 

sitt eget liv 2011). 

I juli 2009 fattade regeringen beslut om en samlad strategi för jämställdhet på 

arbetsmarknaden och i näringslivet vilket sammanfattades i publikationen Jämställdhet på 

arbetsmarknaden och i näringslivet (2009). Här konstaterades bland annat att det krävs 

särskilda åtgärder för att främja kvinnors företagande då endast en fjärdedel av alla 

egenföretagare är kvinnor. 

 

1.1.2 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer och företräder privata 

företag. Organisationen är en viktig samhällelig aktör med politiskt inflytande över 

utvecklingen av svenskt näringsliv och enligt dem själva är de ”näringslivets ledande 

opinionsbildare” (Svenskt Näringsliv 2013). I Svenskt Näringslivs stadgar klargörs det att 

deras uttalade syfte bland annat är ”att verka för fri företagsamhet och en väl fungerande 

marknadsekonomi; att verka för en allmän intressegemenskap om företagsamhetens 

avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd; att verka för gynnsamma 

förutsättningar lokalt, nationellt och internationellt för att etablera, äga, driva och utveckla 

företag” (ibid). Att Svenskt Näringsliv verkar för en ”allmän intressegemenskap” torde 

innebära att de verkar för ett företagande som inte är exkluderande, och då det svenska 

samhället (bland annat) utgörs av kvinnor och män bör det rimligen innebära att Svenskt 

Näringsliv värnar om att både kvinnliga och manliga företagare representeras på ett jämställt 

sätt, vilket rimmar väl med den svenska jämställdhetspolitiken. Särskilt viktigt torde detta 

vara med tanke på den rådande ojämställda situationen bland egenföretagare där kvinnorna 

som nämnts är i klar minoritet. 
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1.1.3 Entreprenör 

Tio gånger per år ger Svenskt Näringsliv ut tidskriften Entreprenör som enligt egen utsago är 

en tidskrift ”(…) om entreprenörer och företagare, för entreprenörer och företagare”. 

Tidskriften handlar om ”(…) människor, deras drivkrafter, strategier, val, villkor och vardag, 

berättelser som andra företagare kan dra nytta av och aspirerande nyföretagare få inspiration 

ifrån” (Om Entreprenör, 2013). 

Entreprenör syftar därmed till att lyfta fram entreprenörer för att inspirera andra 

entreprenörer, och detta görs bland annat i större personporträtt i varje nummer. Detta kan 

sägas vara en förlängning av Svenskt Näringslivs stadgar, där företagande ses en allmän 

intressegemenskap och där tidskriften genom personporträtt speglar vem den svenska 

entreprenören är samtidigt som man lyfter fram förebilder för andra att låta sig inspireras av. 

 

1.2  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera entreprenörsporträtt i tidskriften Entreprenör för att 

utröna om tidskriften i sina porträtt skapar jämställda förutsättningar för såväl kvinnor som 

män i rollen som entreprenörer.  Detta undersöker jag genom följande frågeställningar:  

 

1.2.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka eventuella likheter och skillnader finns i representationen av de kvinnliga 

respektive manliga entreprenörerna?  

 

2. Hur framträder kontraster i representationer mellan bilduttryck och textuttryck i de 

valda entreprenörsporträtten?  

 

 

1.3 Disposition 
Efter ovanstående genomgång av uppsatsens bakgrund, syfte samt frågeställningar kommer 

den fortsatta dispositionen se ut på följande vis: I kapitlet nedan, Tidigare forskning, följer en 

översikt av kunskapsläget som anknyter till uppsatsämnet. Här fokuseras på forskning som 

berör entreprenörsforskning samt forskning om representationer av kvinnor i medier inom 

näringslivet. I nästföljande kapitel, Teoretiska utgångspunkter, redogörs för de teorier och 

begrepp som uppsatsen tar utgångspunkt i. Dessa teorier/begrepp är diskurs, representation, 

genus, genusteori och stereotyper. Efter detta följer en redogörelse av uppsatsens Metod där 

den kvalitativa fallstudien förklaras, ett avsnitt om uppsatsens metodproblem samt avsnitt om 

text- samt bildanalys. Metodkapitlet avslutas med en genomgång av studiens material och 

urval. I kapitlet Analys och resultat genomförs en relativt detaljerad närläsning av varje artikel 

med fokus på vissa utvalda textdelar, varpå en samlad analys av artikeln redovisas. Detta 

kapitel följs upp av avsnittet Slutsatser och diskussion där avsnittet Slutsatser besvarar 
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studiens frågeställningar. Det följande avsnittet Diskussion kopplar därefter tillbaka studiens 

slutsatser till dess syfte, teorier och metod. Uppsatsen avslutas med kapitlet Förslag på vidare 

forskning samt Sammanfattning följt av Bilagor.  

 

2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras kunskapsläget av forskning som berör entreprenörsforskning samt 

representationer av kvinnor i medier inom näringslivet. En stor del av denna forskning vilar på en 

genusteoretisk grund. I anslutning till de olika forskningsredogörelserna beskriver jag varför 

dessa är relevanta för min egen studie och redogör parallellt för hur de olika studierna förhåller 

sig till föreliggande studie. 

 

 

2.1 Entreprenörsforskning 
Målet med Hamiltons (2013) ”The Discourse of Entrepreneurial Masculinities (and 

Femininities)” är att belysa hur den dominerande diskursen av entreprenörskap framställs som 

en form av maskulinitet. Hamilton redogör för att det under de senaste 15 åren forskats 

mycket kring medierepresentationer av entreprenörskap. Här är den delade slutsatsen att 

medierepresentationen utgörs av manliga stereotyper såsom äventyraren, individualisten, den 

hänsynslöse och den aggressive. Forskning visar även på att kvinnliga entreprenörer är 

underrepresenterade i medier, men då de väl figurerar belyses deras olikheter från manliga 

entreprenörer där deras representation ofta är kopplad till familj och hushåll. Hamilton 

refererar till Achtenhagen och Welter (2003) och menar att frågan kvarstår att ”if equal 

opportunities really existed, why would it seem natural to ask female entrepreneurs about 

combining work and family responsibilities when discussing their entrepreneurial behavior, 

which would not naturally occur in interviewing male entrepreneurs?” (Hamilton 2013, 92). 

Den stereotypa entreprenördiskursen resulterar enligt Hamilton i att kvinnliga entreprenörer 

osynliggörs och författarens mål med studien är att belysa detta osynliggörande. Författaren 

efterlyser att entreprenörsforskare ska engagera sig i debatter om genus, kultur och medier då 

den nuvarande entreprenörsdiskursens stereotypa snedvridning vidmakthålls av nuvarande 

akademiska forskning samt medierepresentationer av entreprenörer (Hamilton 2013, 90-99). 

Studien är en närläsning av entreprenörsforskning ur ett samlat metaperspektiv och skiljer sig 

på så vis från min egen studie som är en kvalitativ fallstudie. Hamiltons forskning blir 

relevant för min studie då den poängterar att kvinnliga entreprenörer tycks representeras i 

egenskap av att de just är kvinnor istället för i egenskap av att de är entreprenörer, vilket blir 

intressant att jämföra med mina egna analysresultat. Dock är Hamiltons studie inte svensk 

vilket med den svenska jämställdhetspolitiken som bakgrund kan bidra till att Hamiltons 

analysresultat ser annorlunda ut än de som framkommer i min egen analys.    

Även Ahl och Marlow (2012) undersöker entreprenörsdiskursen i ”Exploring the Dynamics of 

Gender, Feminism and Entrepreneurship: Advancing Debate to Escape a Dead End”. Genom 
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en närläsning av entreprenörsteori menar de att det i motsats till den nyliberala tesen att 

entreprenörskap är en öppen och tillgänglig sfär, där personlig ansträngning ensamt 

bestämmer belöning och status, har det visat sig att det finns ihållande genusfördomar inom 

den entreprenöriella diskursen. Kvinnor positioneras som ofullständiga män och trots 

uppmaningar att använda feministisk teori inom entreprenörteorin för att påvisa 

reproduktionen av sådan underordning finns det knapphändiga bevis på att detta har 

anammats. I artikeln svarar författarna på denna uppmaning genom att påvisa hur 

poststrukturell feministisk analys avslöjar hur det inom entreprenördiskursen finns inbäddade 

heteronormativa antaganden. De har här fokuserat på produktionen och reproduktionen av 

genusordningar inom entreprenörsteorin och menar att den entreprenöriella 

forskningsdagordningen riskerar att nå en kunskapsteoretisk återvändsgränd i avsaknad av ett 

reflexivt kritiskt perspektiv. Detta kritiska perspektiv kan informera om vem som kan vara 

och vad det innebär att vara en entreprenör. Författarna menar sålunda att 

entreprenörsdiskursen måste omstruktureras genom att anamma feministiska perspektiv (Ahl 

& Marlow 2012, 543-562). 

Studiens resultat (då syftar jag främst på genusfördomarna inom den entreprenöriella 

diskursen) är intressanta för min uppsats då den påvisar att det finns fördomar om vem som 

bör och inte bör vara entreprenör, vilket möjligtvis speglar sig i mina kommande analyser. 

Denna studie skiljer sig från den som genomförs här då den försöker säga någon om ett 

forskningsfält medan min studie kommer att fokusera på hur kvinnliga och manliga 

egenföretagare representeras i tidskriften Entreprenör.  

 

2.2 Näringslivskvinnor i medier 
Kroon Lundell (2012) har på uppdrag av Tillväxtverket skrivit rapporten ”Sminkad 

superhjältinna eller leende lagomföretagare? Företagarbilder i pressen” där hon både 

kvantitativ och kvalitativt undersöker hur tidskrifter i text och bild gestaltar företagarkvinnor. 

Här analyseras 60 textenheter, främst ur tidningarna Dagens Industri, Entreprenör, Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet samt Veckans affärer från år 2001 samt år 2011.  

Kroon Lundell (2012) menar att medial exponering är en viktig del i synliggörandet av 

företagare och att detta skapar förebilder. Hon påpekar att: 

 

Tidskrifter och andra medier har (…) en betydelsefull roll i att skapa och fastslå våra 

föreställningar om företagare (…) som baserar sig på våra ofta djupt rotade och 

omedvetna föreställningar om kvinnor och män. Medier bidrar i hög grad till att skapa 

denna kollektiva bild av kvinnor och män som företagare (Kroon Lundell 2012, 3). 

 

I likhet med Hamilton (2013) menar Kroon Lundell att företagande traditionellt sett 

förknippas med män som skildras som initiativrika, modiga och drivna, egenskaper som av 

många anses vara manliga. Dock har allt fler kvinnor börjat driva eget företag och det är 

därför intressant att se på vilket sätt kvinnliga företagare och entreprenörer gestaltas i medier 

för att se om vi sitter fast i förstelnade stereotyper om kvinnor och män (ibid). I rapporten 
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kommer Kroon Lundell fram till att det finns två återkommande ”arketyper” av 

företagarkvinnan. Den första är den sminkade superhjältinnan som är attraktiv, rebellisk och 

innovativ. Hon poserar vant framför kameran likt en fotomodell på perfekt arrangerade 

helsidesbilder. Fokus i dessa bilder hamnar inte på den verksamhet som hon bedriver utan här 

avbildas hon istället, liksom i ett modereportage, i pampiga miljöer blåsandes stora 

såpbubblor mot betraktaren. Den seriösa och professionella entreprenören hamnar därmed i 

skymundan (ibid, 5). Den andra arketypen utgörs av den leende lagomföretagaren. Med ett 

jordnära sätt och realistiska ambitioner driver hon ett mindre företag och enligt Kroon Lundell 

gestaltas hon som ”en kompetent, temperamentsfull ’no-nonsense’ företagare med 

självförtroende och skinn på näsan” (ibid). Hon syns ofta leende tillsammans med sin 

affärsidé i tidningen men till skillnad från den sminkade superhjältinnan får dessa bilder 

mindre utrymme. Gemensamt för de båda arketyperna är att de, liksom manliga företagare 

och entreprenörer, beskrivs som starka, professionella och handlingskraftiga. Däremot 

påpekar Kroon Lundell att: 

 

(…) kvinnorna behöver ständigt diskutera sin könstillhörighet i relation till företagandet 

vilket påminner läsaren om att de inte utgör den ”normala” företagaren. Kraften, viljan 

och ambitionen som beskrivs i texterna följs heller inte upp när de ska fotograferas. Då 

förvandlas båda arketyperna till sympatiskt leende eller modellposerande kvinnor, som 

förvisso också råkar driva företag (Kroon Lundell 2012, 6).  

 

Författaren menar även att det förekommer onödigt många frågor om hur det är att vara 

kvinna i en mansdominerad bransch och att dessa slags frågor inte på något vis bidrar till att 

normalisera företeelsen av att vara kvinna och entreprenör (ibid). 

Kroon Lundells rapport har många likheter med min egen studie vilket gör att det blir 

intressant att se om min analys visar på liknande resultat. Analysen fokuserar enbart på hur 

kvinnliga företagare och entreprenörer representeras i olika medier och använder sig av 

begrepp såsom arketyper. Min egen uppsats kommer däremot framför allt att undersöka 

skillnader i hur kvinnliga respektive manliga entreprenörer representeras för att kunna besvara 

om tidskriften Entreprenör i sina porträtt skapar jämställda förutsättningar för såväl kvinnor 

som män i rollen som entreprenörer. 

Edström (2002) har i rapporten Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv 

analyserat pressmaterial under två månader år 2001 av hur kvinnliga chefer porträtteras i 

medier. Materialet bestod av artiklar ur 34 tidningar samt etermediernas huvudsändningar. 

Här ställdes frågorna var i medierna kvinnor i ledande positioner fanns samt hur dessa 

kvinnor skildrades (Edström 2002, 3).  

I sin analys talar Edström bland annat om att kvinnor med makt ofta porträtteras på bild 

genom två vanligt förekommande bildkompositioner (ibid, 23). Dels är det mycket vanligt att 

kvinnan på bilden ler där journalistens och fotografens önskan om att framställa kvinnan som 

ofarlig och kvinnlig besannas. Dessutom är det vanligt att man fotograferar den intervjuade 

kvinnan ovanifrån vilket enligt Edström ger betraktaren ett visst övertag och de kvinnliga 
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vd:arna framstår på så sätt som mindre hotfulla. När män i ledande positioner däremot 

porträtteras på bild fotograferas de gärna med blicken på väg bort ur bild eller med den mörka 

kostymen i fokus, och Edström menar att bildval kan förstora och förstärka skillnaderna 

mellan kvinnor och män (ibid, 25).  

Förutom särskilda bildkompositioner använder sig medierna även av olika slags könsmärkta 

uttryck då de beskriver kvinnor och män. En kvinna som rett ut en svår ekonomisk situation 

kan här få benämningen ”städgumma” medan en manlig dito blir kallad för ”företagsdoktor”. 

Edström menar med andra ord att journalister ofta använder sig av stereotyper då kvinnor 

inom näringslivet porträtteras. Detta är problematiskt då det finns inbyggda maktaspekter och 

Edström menar att:  

 

(…) någon har formulerat dem och oftast gynnar de en grupp och missgynnar en annan. 

När det gäller könsstereotyper tenderar de att förstora och förhärliga det manliga medan 

de förminskar och förklenar det kvinnliga (ibid, 30-31).  

 

Begreppet stereotyper samt en mer utförlig beskrivning av bildkompositioner förklarar jag 

närmare under Teori samt Metod. 

Edström menar vidare att kvinnor inom näringslivet ofta tenderar att ha ett stort nyhetsvärde 

men att de samtidigt porträtteras på ett annat sätt än män inom näringslivet. Hon refererar här 

till forskaren Anna Wahl (2001) som påpekar att kvinnor med chefsbefattningar ofta är i stark 

minoritet vilket medför strukturella effekter. En av dem (i likhet med Kroon Lundells (2012) 

slutsatser) är synlighet, ”där utseende (och kön) snarare än kompetens är det som synliggörs” 

(Edström 2002, 33). Vidare sammanfattar Edström: 

 

Medierna lyckas ge kvinnorna i näringslivet extrem uppmärksamhet samtidigt som man 

osynliggör deras roll som ledare. Man kan förmoda att ledarskapet på en viss nivå i 

praktiken inte är beroende av chefens kön utan av chefens erfarenhet och förmåga att 

leda en verksamhet. Ändå är det just könet som hamnar i fokus för journalisterna (ibid). 

 

Edströms studie liknar min egen då den undersöker hur kvinnor inom näringslivet 

representeras i text och bild, men liksom Kroon Lundells rapport ligger även här huvudfokus 

på hur kvinnor representeras. Studien blir användbar då den dels talar om särskilda 

bildkompositioner då kvinnor avbildas men även då den kommer fram till att det förekommer 

särskilda könsmärka uttryck för att beskriva kvinnor respektive män inom näringslivet. Att 

mediefokus på kvinnor inom näringslivet dessutom fokuserar på könstillhörighet, snarare än 

kompetens, blir dessutom intressant att undersöka.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta kapitel redogör jag för begrepp och teorier som kommer att tillämpas i den kommande 

analysen. Varje avsnitt avslutas med en beskrivning av hur begreppet/teorin kommer att 

användas i det fortsatta arbetet. 

 

3.1 Diskurs  
Diskurs är ett mångtydigt begrepp som används inom olika traditioner, där olika forskare 

bland annat benämner det som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000, 7) medan andra liknar det vid ”rådande och styrande 

betydelsemönster (…) en maktimpregnerad uttryckt föreställning om något – ett givet sätt att 

tänka om, tala om och förhålla sig till bestämda fenomen” (Lindgren 2009, 110-111). I min 

analys är det just den senare av dessa definitioner som kommer att användas.  

Den som på allvar introducerade diskursbegreppet i samhällsvetenskapen var Michel 

Foucault. Han talade om diskurser som språkliga ordningar, de regler och praktiker som 

gjorde meningsfulla yttranden möjliga (Lindgren 2009, 111). Foucault intresserar sig 

framförallt för diskursers maktaspekter, vilka regler och konventioner som gör meningsfulla 

yttranden möjliga.  

Som en illustration av diskurs ger jag här ett exempel på den nyligen (november 2013) 

omtalade könsneutrala leksaksreklamen från leksakstillverkarna BR och Toys“R”Us. 

Reklamen, där bland annat flickor leker med vapen och pojkar leker med dockor, ledde till 

häftiga reaktioner både i Sverige och utomlands. Jämställdhetsordförande i Dansk Folkeparti, 

Pia Adelsteen, gick bland annat ut och fördömde katalogen som ”löjlig och pervers” (Dagens 

Nyheter, 2013). Andra kommentarer, som figurerade på utländska nyhetssajter var dessutom 

”hjärntvätt”, ”indoktrinering” och ”manshat” (Svenska Dagbladet, 2013). Här blir det tydligt, 

liksom det Foucault talar om, att det finns givna sätt att tänka om och förhålla sig till (i detta 

fall) barnleksaker. Denna barnleksaksdiskurs, som i sin tur bygger på en genusdiskurs, säger 

att flickor ska leka med vissa ”flickleksaker”, medan pojkar ska leka med vissa 

”pojkleksaker”. Dessa diskurser tycks ha en underliggande idé om att flickor och pojkar av 

naturen skulle ha olika slags intressen, och att dessa diskurser är maktimpregnerade yttrar sig i 

exemplet ovan genom de starka reaktioner som barnreklamen väckt.  

Ett nyckelbegrepp inom diskursteorin är diskursiv kamp som syftar till att olika diskurser hela 

tiden kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni, något som enligt Gramci (1985) kan 

förklaras som ett rådande samförstånd (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 39).    

Ytterligare ett viktigt begrepp som återfinns inom diskursområdet är intertextualitet (som 

ibland även kallas för interdiskursivitet). Enligt Richardson (2007) kan texter aldrig 

betraktas/studeras helt för sig själva då alla texter bygger på andra texter. Alla texter måste 

därför förstås i relation till andra texter och i relation till dess sociala kontext (Richardson 

2007, 100). Samma princip gäller även för bilder där interdiskursivitet innebär att en bild 

lånar stildrag från andra genrer och verksamheter (Fogde 2010, 182).  
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Diskursbegreppet kommer i denna uppsats att användas för att redogöra för vilka rådande 

betydelsemönster som texterna samt bilderna i mitt analysmaterial utgörs av. I den kommande 

analysen blir diskursbegreppet relevant för att kunna ringa in givna sätt att tänka om och 

förhålla sig till exempelvis entreprenörskap och genus, samt att ta reda på om det råder en 

diskursiv kamp diskurserna sinsemellan. Intertextualitetbegreppet blir dessutom användbart 

för att se vilka andra texter och genrer artiklarna bygger på.  

 

3.2 Representation 
Sturken & Cartwright (2009) beskriver begreppet representation som användandet av språk 

och bilder för att skapa mening om världen vi lever i. Hur vi sedan använder oss av detta 

språk och dessa bilder är styrt av olika konventioner vilka vi lär oss inom en given kultur. Det 

har debatterats kring om representation enbart är en spegling av hur världen ser ut eller om det 

är vi själva som konstruerar denna värld och mening genom representationer. Sturken & 

Cartwright ansluter sig till det senare och menar att vi skapar mening (av den materiella 

världen) genom att tolka denna i dess specifika kulturella sammanhang (Sturken & Cartwright 

2009, 12-14). Enligt detta synsätt skapar vi till exempel mening om vad som är kvinnligt och 

manligt genom att använda språk och bilder, och detta är beroende av olika konventioner som 

vi lär oss inom en given kultur. Hur dessa konventioner kan se ut redogör jag för i kommande 

avsnitt med hjälp av genusteori och stereotypbegreppet. 

Ett nyckelbegrepp inom genusteoretiska mediestudier är the male gaze (”den manliga 

blicken” på svenska). Här är grundtanken att de representationer vi möts av i mediebilder är 

anpassade för en manlig blick där det är mannen som betraktar och kvinnan som betraktas. 

Detta leder fram till att kvinnliga representationer utformas efter det man tror ska behaga den 

manliga blicken, och på så vis manifesteras den patriarkala makten (Lindgren 2009,174–175). 

Ett avgörande moment i den kommande analysen är att se hur entreprenörer representeras i 

text och bild, därför är representation ett viktigt begrepp i denna uppsats. I analysen kommer 

jag således, enligt Sturken & Cartwrights definition att tillämpa representationsbegreppet för 

att ta fasta på användandet av språk och bilder för att skapa mening om världen vi lever i 

Sturken & Cartwright 2009, 12). Här blir det även intressant att se om analysmaterialet 

uppvisar tecken på the male gaze. 

 

3.3 Genus och genusteori 
Till skillnad från ordet kön som betecknar det biologiska könet står ordet genus för det sociala 

könet, vilket innebär att man tänker sig dikotomin kvinna och man som sociala konstruktioner 

(Jarlbro 2006, 12). Kvinnors och mäns påstådda skillnader är alltså till stor del något som vi 

människor själva konstruerar och enligt Hirdman (2001) har religionen påverkat vår syn på 

vad som är kvinnligt och manligt vilket sedan har använts som ett sätt att rättfärdiga mannens 

överordning gentemot kvinnan. I Bibeln fick (får) man lära sig att kvinnan skapades av 

mannens revben och enligt Aristoteles hade Gud otur med väderförhållanden den dag då han 

skapade människan. Istället för ”manninan” skapades en ofullständig människa, en kvinna. 
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Redan här stod det därmed klart att kvinnan var en slags sämre upplaga av mannen och under 

1800-talets naturvetenskapliga explosion kunde man nu till och med bevisa detta med 

vetenskapliga metoder. Kvinnans hjärna vägde till exempel i genomsnitt 50 gram mindre än 

mannens och hon hade dessutom färre röda blodkroppar än vad mannen hade (Hirdman 2001, 

28-32). Först år 1921 fick svenska kvinnor rösträtt och samma år började, enligt lagen, gifta 

21-åriga kvinnor att betraktas som myndiga (Fagerström & Nilsson 2008, 10). Enligt den 

svenska lagen har således kvinnan betraktats som en varelse benägen att fatta egna beslut i 

mindre än hundra år. Ett begrepp som hänger ihop med genusbegreppet är stereotypbegreppet 

vilket jag redogör för nedan under Genuskontrakt och stereotyper. 

Genusbegreppet är användbart då denna uppsats har en genusteoretisk ansats med syftet att se 

om reportageporträtt i tidningen Entreprenör skapar jämställda förutsättningar för såväl 

kvinnor som män i rollen som entreprenörer. Med genusglasögon på avser man att blottlägga 

de strukturer som missgynnar kvinnor och samtidigt gynnar män. Dessutom pekar 

genusforskning på att bilden av den traditionella entreprenören bygger på stereotypa 

föreställningar.    

 

3.4 Genuskontrakt och stereotyper 
Lippman myntade begreppet stereotyp under 1920-talet för att förklara mediers vilseledande 

och manipulerande representation av världen (Williams 2003,129–130). 

En stereotyp kan sägas vara en grov förenkling av hur människor som tillhör en viss kategori 

är beskaffade (Lindgren 2009, 91) och Hirdman menar att den biologiskt givna ordningen att 

kvinnor föder barn har lett till ett legitimerande av kvinnors sociala underordnade plats i 

samhället (Hirdman 2001, 81). Dock är denna tanke om att barnafödande är detsamma som 

underordning och avvikelse från normen (mannen) endast något som konstruerats, och här 

talar Hirdman om det stereotypa genuskontraktet som hon definierar som:  

 

 

(…) en kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma 

sammandragande med åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Ty vad 

begreppet vill ringa in är det strukturella tvång som båda kön tyngs under (…) 

samtidigt som det antyder möjligheter till förhandling men också en förståelse av 

upplevda fördelar av den styrda överenskommelsen (Hirdman 2001, 84). 

 

Kontraktets tysta överenskommelse innebär att mannen har ansvaret, beskyddandet och står 

för brödfödan medan kvinnan ansvarar för barnafödande, uppfostring samt har beroendet på 

sin sida. Detta kontrakt formar enligt Hirdman olika ontologiska förutsättningar för kvinnan 

och mannen och det är just dessa skilda villkor som det stereotypa genuskontraktet vill fånga 

(ibid, 88). 

Jarlbro (2006) menar att det är viktigt att granska medier utifrån ett genusperspektiv då 

medierna är en del av vårt liv som bidrar till hur vi uppfattar omvärlden. För att upprätthålla 
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ett demokratiskt samhälle måste både kvinnor och män få komma till tals på ett jämbördigt 

sätt och genom ett genusperspektiv kan man se hur/om detta görs (Jarlbro 2006, 8).  

Att analysera texter och bilder utifrån ett genuskritiskt perspektiv innebär att ha dessa 

historiska och nutida föreställningar om kvinnligt och manligt i åtanke. Existerar fortfarande 

gamla föreställningar om vad en kvinna och en man kan/inte kan göra och hur manifesteras 

detta i så fall? Förekommer tendenser av det som Hirdman benämner som det stereotypa 

genuskontraktet i dessa texter och bilder?   

 

4. Metod  
Den generella vetenskapliga metoden för denna uppsats är en kvalitativ text- och bildanalys 

med inslag av diskursanalys. Som forskningsdesign tillämpas fallstudien som tillhör den 

kvalitativa metodskolan. En fallstudie är intensiva studier av ett fåtal fall (samtal, texter, 

händelser etc.) som inte väljs ut med slumpmässiga metoder. Enligt Ekström och Larsson 

(2012) kan fallstudier inte sägas vara statistiskt representativa för större populationer, även 

om generella kunskaper utvinns från dessa fallstudier. De generella kunskaper som utvinns 

kan enligt Ekström och Larsson inte säga något om kvantitativa data, det vill säga hur vanligt 

förekommande en viss företeelse är, utan snarare visar fallstudien på mer grundläggande 

egenskaper och strukturer (Ekström & Larsson 2012, 19). Även Bryman menar att det är 

omöjligt att generalisera utifrån en fallstudie och han säger att: 

  

(…) det är viktigt att vara medveten om att fallstudieforskare inte gör sig några 

illusioner om att det går att hitta typfall som kan utnyttjas till att representera en viss 

klass av objekt, oavsett om det handlar om fabriker, tidningsredaktioner, polisstationer 

eller bostads-områden. De anser med andra ord inte att en fallstudie utgör ett urval 

(sampel) som besår av en enda enhet (Bryman 2002, 67). 

 

En fallstudieforskare som däremot bestrider att fallstudier inte kan vara generaliserbara är 

Flyvbjerg (2006). I rapporten Five Misunderstandings about Case-Studies redogör Flyvbjerg 

för de, enligt honom, fem stora missförstånd som råder gällande fallstudien som metod. 

Förutom att bland annat kritisera synen på att teoretisk kunskap är mer värdefull än praktisk 

kunskap samt att fallstudien lämpar sig bäst för hypotesgeneriring, menar Flyvbjerg att 

fallstudien visst är användbar för att göra generaliseringar: 

 

[M]an kan ofta generalisera på grundval av ett enda fall och fallstudier kan vara 

centrala för vetenskaplig utveckling via generaliseringar som komplettering eller 

alternativ till andra metoder. Men formella generaliseringar är övervärderade som källa 

för vetenskaplig utveckling medan "exemplets kraft" är undervärderat (Flyvbjerg 2006, 

193). 
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Flyvbjerg menar således att man inte ska undervärdera de upptäckter som genereras genom 

fallstudier. Han beskriver bland annat hur Galileos förkastande av Aristoteles gravitationslag 

huvudsakligen bestod av ett begreppsligt experiment och senare av ett praktiskt experiment 

istället för av flertalet observationer över stor tid (ibid, 190). 

Åsikterna kring fallstudiens generaliserbarhet samt den kvalitativa forskningsmetodens status 

då det gäller att utveckla nya teorier går med andra ord isär. I kommande avsnitt talar jag om 

generella metodproblem som kan uppstå vid genomförandet av en kvalitativ fallstudie, och 

mer specifikt om särskilda åtgärder som jag genomför för att säkra min studies trovärdighet 

och äkthet. 

 

4.1 Metodproblem (reliabilitet och validitet) 
Kortfattat kan man säga att reliabilitet är det samma som att den information som anges är 

riktig medan validitet står för om studien mäter det den avser att mäta (Ekström & Larsson 

2012, 14). Vissa forskare menar att man bör använda sig av andra kriterier för reliabilitet och 

validitet än vad man gör inom kvantitativ forskning. Dessa är trovärdighet och äkthet. En 

trovärdig studie innebär att den ska vara tillförlitlig, överförbar, pålitlig samt möjlig att styrka 

och konfirmera (ibid, 15). Min studie är trovärdig genom att jag använder mig av många olika 

informationskällor och olika analysmetoder. Att före själva analysen ha utarbetat en 

analysmetod innehållande en begreppsapparat leder till att analysarbetet inte sker godtyckligt 

och på så vis är både tillförlitligt, överförbart och pålitligt. 

Medie- och kommunikationsvetenskapen är starkt influerad av tolkande vetenskaper vilket 

innebär att mening skapas utifrån forskarens förkunskaper (Ekström & Larsson 2012, 16).  Att 

helt och hållet ignorera sina förkunskaper är en omöjlighet men genom att dels hela tiden ha 

detta i åtanke, samt att redovisa för hur jag gått tillväga i min forskningsprocess (uppvisa 

transparens) går det ändå att styrka studiens vetenskaplighet (ibid). Då jag analyserar artiklar i 

en entreprenörtidning för att ta fasta på hur kvinnliga och manliga entreprenörer representeras, 

med hjälp av bland annat genusteori, tror jag mig även kunna påstå att studien mäter det jag 

avser att mäta (validitet). 

Som nämndes ovan kommer utöver den kvalitativa fallstudien även en textanalytisk samt 

bildanalytisk metod tillämpas för att analysera mitt material. För att dessutom kunna säga 

något om den bredare kontext som dessa texter och bilder bygger på använder jag mig även 

av diskursbegreppet vilket jag redogjort för ovan under Teoretiska utgångspunkter. 

En invändning till mitt metodval kan möjligen vara att den kritiska diskursanalysen vore 

lämplig då syftet är att ta fasta på om kvinnor och män ges liknande förutsättningar till att 

vara entreprenörer. Då jag däremot har valt att utgå ifrån ett genusperspektiv, samt använder 

mig av diskursbegreppet, kommer jag att med en genuskritisk blick kunna analysera mitt 

resultat på ett tillfredsställande sätt. 
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4.2 Textanalys 
Enligt Ledin och Moberg (2012) gör den som producerar en text alltid detta utifrån ett visst 

perspektiv och sammanhang. Den som sedan läser texten skapar dess mening utifrån sina 

referensramar och meningen som skapas är i sin tur konsekvenser av hur detta representeras, 

det vill säga vilka ordval, stilar, meningsuppbyggnader med mera som skribenten använt sig 

av (Ledin & Moberg 2012, 153).  För att analysera en text systematiskt behöver man en 

textmodell och det är upp till den som analyserar att själv lita på sitt omdöme, utifrån 

analysens syfte, vid utformandet av textmodellen (Hellspong & Ledin 1997, 41-47). 

Hellspong och Ledin (1997) utgår i sin analysmodell från att alla texter har tre 

huvudegenskaper. För det första använder de sig av ord som är ordnade i olika helheter på 

olika nivåer, det vill säga att alla texter har en form. Detta kallas för den textuella strukturen. 

För det andra har en text något att säga, den har ett innehåll, och detta kallas för den 

ideationella strukturen. Slutligen framför en text sitt innehåll i en social situation och skapar 

en relation till sin läsare, vilket kallas för den interpersonella strukturen (ibid, 44). 

Den textuella strukturen har tre sidor: lexikogrammatik, textbindning samt komposition, och 

här kommer jag framförallt att undersöka de lexikala ordval som används i mitt 

analysmaterial. Detta innebär mer specifikt att jag kommer ta fasta på om kvinnliga och 

manliga egenföretagare benämns vid samma slags adjektiv eller om det syns genusspecifika 

skillnader här (ibid, 67 f.).  

Den ideationella strukturen har tre huvudinslag: teman, propositioner samt perspektiv där jag 

kommer att fokusera på teman och propositioner (ibid, 154). Inom teman kommer jag främst 

att analysera vilka ämnen/teman som texterna fokuserar på, exempelvis om profession och 

privatliv belyses på ett liknande sätt både för kvinnorna och männen. Enkelt uttryckt är en 

proposition ett påstående om ett tema. På en textnära nivå kan man här ringa in ord, fraser och 

språkliga mönster för att se vilka implicita påståenden texten kommer med (Ledin & Moberg 

2010, 162), vilket blir mitt användningsområde för detta begrepp i analysen. 

Ännu ett textuellt begrepp som blir användbart för min analys är metafor. En metafor är ett 

ord eller ett uttryck vars egentliga betydelse används på ett bildligt sätt för att exemplifiera en 

annan betydelse än vad ordet egentligen avsåg (Lindgren 2009, 89). Utropet ”Din jävel!” 

betyder således inte att person A menar att person B verkligen är en jävel (röd, med horn och 

bor i helvetet) utan snarare liknar person A person B vid detta för att illustrera att person B är 

elak, dum och så vidare. I min analys är det intressant att se om olika slags värdeladdade 

metaforer används för att beskriva kvinnliga och manliga entreprenörer, eller om dessa 

metaforer används på ett liknande sätt. 

 

4.3  Bildanalys 
Liksom inom textanalysen menar man inom bildanalysen att en bild aldrig endast är en 

avbildning av något utan att den alltid produceras och tolkas utifrån ett visst perspektiv 

(Fogde 2010, 180). I och med avbildandet uppstår särskilda föreställningar och i min analys 

kommer dessa föreställningar till exempel att spegla hur representationer av kvinnligt och 
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manligt ser ut. Att göra en bildanalys handlar om att bryta ned en bilds olika beståndsdelar för 

att sedan sammanfoga dem igen, och som hjälp med detta finns det olika bildanalytiska 

metoder. 

Inom semiotiken, där man betraktar bilder som sammansatta av tecken, talar man om en bilds 

denotation. Detta handlar om vad en bild föreställer, det vill säga bildens bokstavliga, 

uppenbara betydelse (ibid, 181). I analysen tillämpas denotationsbegreppet för att beskriva för 

läsaren vad bilderna föreställer. Inom semiotiken talar man även om en bilds konnotativa 

betydelse vilket avser de kulturella associationer vi utläser av bilden. Detta är en process av 

meningsskapande och som ett exempel skulle man kunna ta Edströms (2002) påpekande om 

att kvinnor på bilder ofta ler för att de ska uppfattas som ofarliga/kvinnliga samt att det 

dessutom är vanligt att man fotograferar den intervjuade kvinnan ovanifrån. Detta kan med en 

konnotativ analys tolkas i relation till samhällets könsmaktsordning och begreppet blir 

användbart i den kommande analysen för att se vilka kulturella associationer som kan tänkas 

inrymmas i bilderna (Lindgren 2009, 82-84).  

Fogde (2010) menar, liksom i exemplet ovan, att det även är viktigt att studera hur fotot är 

taget för att se vilken relation som skapas till betraktaren. På detta sätt kan man se om 

betraktaren har ett övertag (objektet framställs som litet och ses ovanifrån) eller om det är 

objektet som har övertaget (objektet ser ner på betraktaren ovanifrån) eller om betraktaren 

hamnar i en jämlik relation till objektet (Fogde 2010, 183). Fogde menar även att det är 

intressant att studera den avbildade personens kroppshållning för att till exempel se om 

kroppen är avbildad framifrån eller bakifrån, hur blicken är riktad (betraktar personen 

betraktaren eller tittar hen ut ur bild) och är den avbildade personen intresserad/engagerad 

eller likgiltig i sitt uttryck (ibid, 182). Här får man sedan ställa sig frågan vilka underliggande 

betydelser dessa uttryck har, och i mitt fall om detta skiljer sig mellan kvinnorna och männen 

på bilderna.  

 

4.4 Material och urval  
Materialet i denna studie utgörs av text och bild i sex artiklar i lika många nummer av 

tidskriften Entreprenör som utkommer tio gånger per år. Tidskriften ges ut av Svenskt 

Näringsliv och handlar om samt vänder sig till företagare och entreprenörer. Entreprenör 

började ges ut 2001 och trycks i 69 300 exemplar vid varje utgivningstillfälle. Enligt 

tidningsredaktionen skriver tidningen om ”(…) människor, deras drivkrafter, strategier, val, 

villkor och vardag. Berättelser som andra företagare kan dra nytta av och aspirerande 

nyföretagare få inspiration ifrån” (Om Entreprenör, 2013). 

För att kunna säga något om skillnader/likheter mellan hur kvinnliga och manliga 

entreprenörer porträtteras kommer jag här att fokusera på tre huvudartiklar om kvinnliga, samt 

tre huvudartiklar om manliga, entreprenörer. 

Urvalet är strategiskt då det är viktigt för analysen att de sex artiklarna har samma slags 

analysförutsättningar (Bryman 2001, 86-89). Urvalet har gjorts utifrån en extensiv sökning, av 

30 artiklar, för att få en bild av hur artiklarna ser ut på en bred front. Utifrån denna har jag 

sedan gjort ett strategiskt urval av sex artiklar som vilar på fem olika kriterier. 
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De tre första kriterierna har valts ut för att artiklarna ska vara så representerbara för tidskriften 

Entreprenör som möjligt, medan de två sista kriterierna valts ut för att artiklarna ska få en 

spridning över år samt kön. De fem kriterierna är:  

 

1. Artikeln ska utgöras av tidskriftens huvuduppslag.  

2. Artikeln ska innehålla minst tre bilder.  

3. Artikeln ska innehålla minst tre sidor text.  

4. Två artiklar ska vara från 2011, två ska vara från 2012 och två ska vara från 2013. 

5. Tre artiklar ska fokusera på manliga entreprenörer och tre artiklar ska fokusera på 

kvinnliga entreprenörer. 

 

Utifrån den mer extensiva sökningen går det att konstatera att dessa artiklar inte är unika i sig, 

utan att liknande drag finns i de allra flesta av tidningarna. Genom de utvalda artiklarna vill 

jag ge exempel som tydligt illustrerar hur kvinnliga respektive manliga entreprenörer i 

tidskriften Entreprenör porträtteras för att på så vis ta fasta på om kvinnliga och manliga 

entreprenörer ges jämställda förutsättningar i rollen som entreprenör.  

 

5. Analys och resultat 
 

I detta kapitel redovisas den analys som genomförts av de sex entreprenörartiklarna. Varje 

avsnitt inleds med en relativt detaljerad redogörelse med speciellt fokus på artikelns 

denotativa element, men även dessas konnotativa kopplingar. Detta deskriptiva avsnitt ges 

relativt stort utrymme för att bättre förankra den mer djuplodade analysen av artikeln som 

sedan följer utifrån uppsatsens valda teorier och begrepp. 

 

5.1 Entreprenör nr 1, 2011 
 

Denna artikel handlar om Cecilia Hertz som år 2001 grundade företaget Umbilical Design. 

Företaget arbetar med rymddesign samt att utveckla rymdteknologi för livet på jorden. 

Artikeln i sin helhet återfinns i Bilaga 1. 

 

5.1.1 Genomgång av artikeln 
Tidskriftsomslaget till Entreprenör nr 1, 2011 pryds av den leende Cecilia Hertz ansikte. 

Hertz blickar nyfiket rakt på betraktaren med ett tillmötesgående ansiktsuttryck. Ansiktet är 

kraftigt belyst och i de sminkade ögonen reflekteras ljus samt fotoutrustning. Den leende 

munnen är målad med läppstift. Som inramning till Hertz sminkade ansikte syns hennes 

rödbruna långa hår och bakom detta skymtar en ljus bakgrund. 
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Bildtexten lyder ”Cecilia Hertz! För Sverige i rymden” där i 

rymden är skrivet med ett kraftigt uppförstorat teckensnitt. 

Själva artikeltexten föregås av ett uppslag (två sidor) som 

utgörs av en bild som föreställer Cecilia Hertz flygandes i 

rymden. Hertz återfinns på den vänstra av de två sidorna och 

kommer till synes ”inflygandes” i bilden, blickandes snett 

uppåt, med armarna utsträckta framför sig. Den flygande 

Cecilia Hertz ler på bilden. Hennes hår är nu belyst så att en 

röd hårfärg framträder och snett bakom Hertz svävar en 

rymdsond. Likt texten på tidskriftsomslaget finns här en stor 

text som lyder ”För Sverige i rymden” (Entreprenör nr 1, 

2011, 22). Den följande artikelingressen som är placerad på 

den högra sidan lyder: 

 

Cecilia Hertz vägrade lyssna på alla tvivlare, de som försökte övertyga henne om att 

hon drömde om det omöjliga. Nio år senare har hon satt Sverige på rymdkartan och kan 

lista NASA bland sina uppdragsgivare (ibid, 23).   

 

Bakom ingresstexten syns något som liknar ett stort glödande klot. Den övriga 

bakgrundsfonden, som liknar rymden, går i färgerna svartblått till lilarött.  

 

 

 

Artikeln inleds sedan med texten:  

 

Ett rödhårigt energiknippe från Sverige har gjort succé ute i världen tack vare sin 

vägran att rätta sig i leden och låta andra bestämma vad hon kan och inte kan göra. Det 

låter precis som Pippi Långstrump, men hon heter faktiskt Cecilia Hertz och finns på 

riktigt. Pippi bryter mot konventionerna genom att sova med fötterna på huvudkudden 

och äta upp alla kakor själv på kafferep – Cecilia startar rymddesignföretag i Jante-
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Sverige och knäpper alla tvivlare på näsan (ibid, 24).  

 

Artikeln fortsätter sedan med att ge en bakgrundshistoria av Cecilia Hertz väg till att grunda 

Umbilical Design. Här ges läsaren information om att hon studerade till industridesigner vid 

Lunds universitet och blev involverad i ett projektarbete med NASA. Projektet innebar en 

resa till Johnson Space Center i Houston, dit Hertz återvände året därpå för att göra sitt 

examensarbete. 

Att besöka rymdcentret var ”kärlek vid första ögonkastet” och ”den rymdbitna studenten 

återvände hem med nya mål och drömmar” (ibid). Vidare i texten får läsaren veta att 

examensarbetet senare ledde till att Cecilia Hertz grundade sitt företag år 2001 och hon 

beskrivs här med ord som engagerad och talangfull där ”ambitionen är att vara främst inom 

sitt område i Europa om fem år (…)” vilket artikelförfattaren beskriver som en bedrift för 

någon som ideligen fick höra att ”inte kan väl hon starta ett företag som arbetar med 

rymddesign här i Sverige” (ibid). 

Cecilia Hertz berättar att hon alltid haft inställningen att ”allt går, så länge viljan finns” och 

hon återges berätta: 

 

– Jag förälskade mig i passionen hos alla som jobbar på NASA, och den inspirerar mig 

att orka och våga tro på mig själv och företaget (ibid). 

 

Detta efterföljs av ett textstycke som beskriver Hertz som en duktig affärsutvecklare som ser 

saker i nya vinklar och finner intressanta lösningar, varpå läsaren får reda på att Umbilical 

Design blev utvalda av Esa (Europas motsvarighet till NASA) att bygga upp en 

rymdteknikplattform år 2009. Efter en beskrivning av ett, enligt artikeln framgångsrikt projekt 

som Hertz startat, där bland annat Electrolux varit inblandat, följer: 

 

Det här med att vara kvinna i en väldigt mansdominerad bransch ser Cecilia inte alls 

som ett problem – tvärtom. – Att vara svensk och kvinna är ofta en styrka, säger hon. 

Jag sticker ut – vilket sätter både Umbilical Design och Sverige som rymdnation på 

kartan. En stor del av yrket handlar också om att vara social och kunna umgås med alla 

sorters människor. Den lättsamma personligheten har gett henne ett internationellt 

nätverk av vänner och kollegor (Entreprenör nr 1, 2011, 24-27). 

 

I anslutning till detta textstycke finns två olika bildkompositioner på Hertz. Den ena 

fotograferad inuti någon typ av rymdfarkost där Hertz står i skeppets mittgång med händerna 

vilandes på två ryggstöd. Det röda håret hänger ned på sidorna framför axlarna och Cecilia 

Hertz ler och uppvisar ett livfullt uttryck.  

I den andra bildkompositionen blickar Hertz ut genom ännu en, eller kanske samma, 

rymdfarkost. Bilden är tagen utanför rymdfarkosten, in genom ett runt fönster, och av Hertz 
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ser man endast hennes ansikte med ett brett leende och engagerade ögon. I fönsterglaset 

reflekteras något som liknar jorden. 

Vidare får läsaren reda på att Cecilia Hertz även är föredragsläsare där hon vill inspirera andra 

att satsa på det de brinner för, särskilt kvinnor. Hertz fortsätter ”(…) jag vill se fler kvinnor i 

teknikbranschen. Det är ett jäkla mysterium helt enkelt varför det är ett så mansdominerat 

område” (ibid). Umbilical Design har tillsammans med studenter på Internationella 

handelshögskolan i Jönköping ett projekt för att applicera rymdens hållbarhetstänk nere på 

jorden, och Hertz berättar att trots att det finns många tjejer på skolan är det fortfarande nästan 

bara manliga studenter som anmält intresse att delta, vilket hon ställer sig frågande till. 

I den fortsatta texten står det att Cecilia Hertz har planer på att föreläsa mer i framtiden men 

att det är viktigt att kunna delegera ansvar för att detta ska vara möjligt. Här berättar 

artikelförfattaren att Hertz dock ”(…) är den första att ödmjukt erkänna att hon inte kan allt” 

(ibid) men att det funkar bra ändå då hon har ett duktigt team bakom sig. 

Artikeln avslutas med att Cecilia Hertz berättar om framtidsdrömmar som inkluderar att vara 

med och ta fram interiören till den rymdfarkost som ska ta människan till Mars. Vidare följer 

textstycket: 

 

Det måste vara något i vattnet hos NASA, för passionen tycks aldrig sina för Cecilia 

Hertz. Hur orkar hon? Och hur vågar hon tro på att hon klarar av allt hon tar sig an? 

(ibid). 

 

Detta följs av att Hertz berättar att hon, likt tyngdlöshet, intalar sig att det omöjliga är möjligt 

samt att det bara är hjärnan som sätter begränsningar för vad man är kapabel att göra. Detta 

följs av den avslutande texten: 

 

Det är ett tips att ta på allvar, för tack vare Cecilia Hertz har Sverige blivit en kraft att 

räkna med i rymddesignkretsar, och hon har lyckats med det ingen trodde var möjligt. 

Pippi skulle ha varit stolt (Entreprenör nr 1, 2011, 27). 

 

I artikelns sista sida återfinns två mindre bilder. Den större av dem föreställer Cecilia Hertz 

stående i ett ljust rum med en till synes svävande ”Rubiks kub” ovanför de utsträckta 

händerna. Hertz tittar koncentrerat på kuben med ett samtidigt vänligt ansiktsuttryck. På den 

andra bilden, som även är den minsta av samtliga bilder i artikeln (runt 5 cm hög), står Hertz i 

något som ser ut att vara en flyghangar. Bakom Hertz finns en rymdfarkost med nosen 

pekande mot henne. Hertz har händerna nedstoppade i byxfickorna, står rak i rygg och blickar 

högtidligt snett åt vänster, uppåt, i bilden.  

 

5.1.2 Analys av artikeln 

Den leende Cecilia Hertz ansikte på tidskriftsomslaget konnoterar till en modellfotografering 
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där bilden skulle platsa på omslaget till en tidskrift med temat skönhet. Det skarpa ljuset, och 

eventuell bildretuschering, visar upp en bild på en kvinna med en oklanderlig och sammetslen 

hy utan minsta rynka eller skugga. Ögonvitorna är kritvita, där Hertz ögonfärg framhävs extra 

tydligt, och både mascara och ögonskugga ramar in ögonen. Detta, tillsammans med den 

läppstiftprydda munnen samt det kastanjebruna håret i fokus, för tankarna än mer till en 

skönhetsdiskurs snarare än till en entreprenörsdiskurs. Teorin om the male gaze (Lindgren 

2009,174–175) tycks därmed vara applicerbart på denna bild med tanke på bristen av övriga 

bildelement som talar om vilken profession Cecilia Hertz har. Att Cecilia Hertz är entreprenör 

för ett rymdteknikföretag, eller entreprenör över huvud taget, går inte att skönja av bilden i 

sig, men däremot avslöjar bildtexten ”Cecilia Hertz! För Sverige i rymden” att hon på något 

sätt har med rymden att göra. 

Artikelns inledande bild, där Cecilia Hertz svävar/flyger i rymden framför en rymdfarkost och 

solen, har ett klart rymdtema. Bilden skiljer sig därmed från bilden på tidskriftsomslaget då 

den har en anknytning till Hertz profession som entreprenör för ett rymdteknikföretag. Dock 

konnoterar bilden snarare till en rymdfilm eller ett barnprogram än till den professionella roll 

som Hertz har. Bilden, och även kommande tre bilder, är uppenbart ”fejkade” och har en 

skämtsam underton där det i en fotnot står att de är tagna på Tekniska museet i Stockholm. 

Att ”skoja till det” med bildmontage på detta vis kan vara ett stilistiskt grepp från 

Entreprenörs sida att fånga betraktarens öga, och visst är det så att Cecilia Hertz avbildas likt 

en superhjältinna på denna bild, men samtidigt sätter bilden en lättsam och oseriös ton. 

Efter den bildmässiga inramningen med Cecilia Hertz flygande i rymden informerar texten 

om att Hertz dels är rödhårig och att hon dessutom är ett energiknippe. Ett fokus på Hertz 

hårfärg samt personlighet får därmed inleda artikeln om henne snarare än att förenklat inleda 

den ”Cecilia Hertz är grundare av det framgångsrika rymdteknikföretaget Umbilical Design”. 

Hon liknas därefter vid sagofiguren Pippi Långstrump som bryter mot konventioner och inte 

låter sig nedslås av tvivlare. Här blir dock läsaren försäkrad om att Hertz, till skillnad från 

Pippi, finns på riktigt. Pippi Långstrump må ur ett genusperspektiv vara en relativt icke 

stereotyp flicka. Hon är starkast i hela världen, orädd och bor och tar hand om sig själv; dock 

är Pippi Långstrump i slutändan ett barn, en flicka. Efter Cecilia Hertz hårfärg och 

personlighet hamnar därmed hennes genustillhörighet i fokus och det tycks vara viktigt att 

tidigt poängtera att Hertz just är kvinna och på så vis en avvikare från entreprenörsdiskursen, 

som i normalfallet utgörs av en man (Hamilton 2013). Likt Edströms (2002) forskning 

hamnar därmed fokus direkt på att hon är kvinna istället för att tala om hennes företagarroll.  

Att i en inledande text likna Cecilia Hertz vid en nioårig sagofigur som sover med fötterna på 

huvudkudden har dessutom en förminskande effekt, och frågan är hur många manliga 

entreprenörer som liknas vid sagofigurer av manligt kön (som exempelvis Karlsson på taket 

eller Emil i Lönneberga). 

Artikelns fokus går nu över till Cecilia Hertz’ resa fram till utvecklandet av företaget och 

hennes kunskaper och färdigheter belyses. Här får läsaren veta att besöket vid NASA var 

”kärlek vid första ögonkastet” samt att hon återvände hem till Sverige med ”nya mål och 

drömmar”. Vidare berättar Hertz att hon ”förälskade sig i passionen” som fanns hos de på 
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NASA, samt att den inspirerade henne att ”orka och våga tro på (sig) själv och företaget” 

(ibid). Valen av ord vid redogörelsen av Cecilia Hertz upplevelser ser här ut som hämtade 

direkt från en romantisk film eller en självhjälpsbok, och den feminina genusdiskursen blir 

tydlig där texten troligtvis hade sett väldigt annorlunda ut om citatet valdes för att personifiera 

en professionell man. 

Snart hamnar fokus återigen på att Cecilia Hertz är kvinna där hon berättar att hon inte alls ser 

ett problem med att vara kvinna i en väldigt mansdominerad värld. Sannolikt har skribenten 

således aktualiserat frågan om det inte är ett problem att vara kvinna, och hennes förnekande 

att det skulle vara så blir det som hamnar i reportaget och därmed anses ha nyhetsvärde. 

Istället för att här fokusera på vad Hertz faktiskt har åstadkommit och åstadkommer som 

entreprenör upplyser istället texten läsaren om att det går att vara kvinna och ha ett 

rymdteknikföretag, något som i sig förutsätter att Cecilia Hertz inte tillhör normen vilket hon 

även är medveten om. Att poängtera Hertz’ genustillhörighet tycks därför återigen vara av 

vikt för handlingen (Edström 2002, 33). 

De två bildkompositioner som följer är arrangerade för att se ut som att Cecilia Hertz befinner 

sig i rymden, och det finns något barnsligt och lekfullt i dem. Hertz ler på båda bilderna, och 

särskild på den ena av dem (där hon befinner sig inuti en rymdfarkost och blickar ut genom ett 

fönster) uppvisar hon ett ”busigt” ansiktsuttryck. Den vanliga bildkomposition med den 

leende och ofarliga kvinnan, som Edström (2002) uppmärksammat i medier, bekräftas här och 

det är endast i artikelns minsta bild, på sista sidan, som Cecilia Hertz inte ler. Att bilden där 

Hertz utstrålar mest ”pondus” och professionalitet hamnar i skymundan kan helt enkelt bero 

på att denna bild är den mest normala, eller kanske alldagliga, i sammanhanget. Dock är det 

värt att poängtera att bilden på tidskriftsomslaget också är alldaglig i den mån att denna inte 

utgörs av ett ”rymdkollage”. En stolt och professionell Cecilia Hertz på tidskriftsomslaget, 

istället för den tillmötesgående och sminkade kvinna som nu finns där, hade förmodligen satt 

en helt annan ram för hela reportaget om henne.  

I den följande texten tar Cecilia Hertz, till synes på eget initiativ, upp att det råder en brist på 

kvinnor inom teknikyrken. Det tidigare tonläget som påmint om en romantisk film ändras här 

och Hertz säger ”(…) jag vill se fler kvinnor i teknikbranschen. Det är ett jäkla mysterium helt 

enkelt varför det är ett så mansdominerat område” (ibid). Längre fram i texten påpekar Cecilia 

Hertz även att det nästan bara är manliga studenter som anmält sig till rymdprojektsamarbetet 

hon driver, vilket hon ställer sig frågande till. Hertz är därmed medveten om att den bransch 

hon verkar i utgörs av en manlig genusdiskurs, och att hon på så vis utgör ett undantag, det 

onormala. 

Ännu ett tecken på att Cecilia Hertz är kvinna tycks framträda i och med artikelförfattarens 

formulering att Hertz ”(…) är den första att ödmjukt erkänna att hon inte kan allt” (ibid) men 

att det funkar bra ändå då hon har ett duktigt team bakom sig. Trots att artikeln handlar om 

den orädda och starka Pippi Långstrump är det trots allt viktigt att poängtera att Cecilia Hertz 

är ödmjuk och inte kan allt. Texten ramar än en gång in Hertz i en kvinnlig genusdiskurs där 

hon varken förhäver sig själv eller briljerar med sin framgång. 
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I den avslutande texten ifrågasätts det hur Cecilia Hertz orkar och hur hon vågar tro på sig 

själv. Frågorna tycks utgå ifrån att det Hertz har företagit sig är något sensationellt, samt 

indikerar på att hon i normalfallet inte borde orka eller tro på sig själv. Hertz förklarar dock 

att det bara gäller att intala sig själv att det omöjliga är möjligt, och texten avslutas ”Pippi 

skulle ha varit stolt” (ibid). Den nioåriga sagofiguren Pippi Långstrump skulle alltså ha varit 

stolt över att Cecilia Hertz lyckats starta och driva ett företag där kvinnor är 

underrepresenterade. 

 

5.2 Entreprenör nr 6, 2011  

Artikeln handlar om Jonas Reinholdsson som är entreprenören bakom restaurangkedjan 

O’Learys. Företaget grundades 1988 och artikeln fokuserar mycket på Reinholdssons 

entreprenöriella resa fram till idag. Artikeln i sin helhet återfinns i Bilaga 2. 

 

5.2.1 Genomgång av artikeln 

Tidskriftsomslaget till Entreprenör nr 6, 2011 pryds av en 

leende Jonas Reinholdsson klädd i en vit tröja med gröna ränder 

med restaurangkedjan O’Learys logotyp. Bakom honom syns 

något som ser ut som gamla uppförstorade sportfotografier, likt 

de som återfinns inne på en O’Learys-restaurang. Reinholdsson 

ler och blickar rakt in i kameran, på betraktaren. Ansiktet är 

upplyst och i ögonen speglar sig belysningen. Ögonvitorna är 

kritvita där ögonfärgens blågrå nyans framhävs och ansiktet ger 

ett sminkat/retuscherat intryck med en jämn hudton.  

Den tillhörande bildtexten lyder ”Jonas Reinholdsson bygger 

O’Learys med kärlek” där ordet kärlek syns i kraftiga gröna 

versaler. 

Artikeln inleds sedan med en helsidesbild på Jonas Reinholdsson där 

han, iklädd en Boston Bruins-ishockeytröja och keps (täckta av 

autografer), står lutandes vid en bardisk. I handen håller han en öl och 

ansiktet som är vänt snett uppåt till höger i bilden ser sammanbitet ut. 

Artikelns rubrik lyder ”Han flyttade Boston till Sverige” och i den 

tillhörande ingressen står det:  

 

Entreprenören Jonas Reinholdsson älskar USA och gör ingen hemlighet av det. Där 

finns ingen jantelag och ingen svensk avundsjuka som hindrar den som vill framåt. 

Kärleken till det stora landet – och till en viss kvinna vid namn O’Leary – gav bränsle 

åt den snabbväxande restaurangkedjan O’Learys, som ska bli störst i världen” 

(Entreprenör nr 6, 2011, 21). 
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Mellan denna ingresstext och brödtexten finns tre mindre bilder liggandes på rad. Den första 

föreställer en korg med hamburgare och friterad potatis, den andra föreställer ett ölglas under 

påfyllning och den tredje föreställer en öltapp. 

I den fortsatta texten får läsaren veta att Reinholdsson redan som fyraåring besökte USA och 

att hans intresse för landet uppstod då. Det var intrycken från USA som sedan inspirerade 

honom att starta O’Learys, vilket var 23 år sedan. ”Det blev succé från dag ett”, berättar 

Reinholdsson.   

Vidare följer en text om att O’Learys idag har 47 restauranger i Sverige samt 13 utomlands. 

Namnet på kedjan är irländsk och taget från efternamnet på Jonas Reinholdssons före detta 

fru. Idén hos Reinholdsson att starta restaurangkedjan föddes då han arbetade som bartender 

på en restaurang i Boston. Reinholdsson ”fängslades av det anspråkslösa och hemtrevliga som 

präglade de amerikanska barerna (…). ”Jag ville ha en avslappnad krog där personalen 

jobbade i sneakers, jeans och t-shirt och där gästerna kunde dricka öl ur flaska”, berättar han 

(ibid, 22). 

Under ett av sina besök i USA träffade Reinholdsson sin före detta fru vilket i texten återges 

som följer: 

 

En varm sommardag fick Jonas syn på en vacker kvinna på andra sidan gatan. Han 

lockade in henne i restaurangen och de två började prata. Efter många timmars samtal 

uppstod kärlek och innan de skiljdes åt bytte de telefonnummer. Så började 

kärleksförhållandet som kom att bli O’Learyshistorien. Namnet på kvinnan var Anne 

O’Leary, som senare blev Jonas fru och en viktig del av historien (ibid). 

 

Följt av denna text finns ett kollage av tre bilder tagna inne i en O’Learys-restaurang. Den 

första föreställer Boston Bruins-logotypen, den andra är en bild på Jonas Reinholdsson som är 

i färd att skruva upp ett sportfotografi på en av restaurangens sportfotografiprydda väggar, 

och den tredje föreställer ett restaurangbord med olika slags dressing. 

Texten går vidare med att beskriva att det var Jonas Reinholdssons tro på sig själv som fick 

honom att våga ta steget med att öppna Sveriges första sportbar. ”Jag är glad att jag inte 

lyssnade på alla negativa människor för då hade jag aldrig öppnat”, säger han (ibid, 23). 

Vidare följer: 

 

Men Jonas var envis och trodde stenhårt på det han gjorde och så här i efterhand vet vi 

att han hade rätt. O’Learys har varit en framgångssaga från första dagen, och förra året 

omsatte restaurangkedjan 750 miljoner kronor. – Vi hade tidigt en målsättning om att vi 

skulle (…) ha 200 O’Learys-enheter i 20 länder vid millenniumskiftet (ibid). 

 

Artikeln går sedan vidare med att berätta att entreprenörskapet inte var en självklarhet för 

Jonas Reinholdsson då han inte är uppvuxen i en företagarfamilj. Hans pappa, som han bodde 

hos, arbetade mycket vilket ledde till att Reinholdsson tidigt fick lära sig att stå på egna ben, 
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vilket han gillade. Reinholdsson utvecklar detta vidare: 

 

– Jag har alltid varit driven och påhittig och haft lätt att få kontakt med folk. Jag fick 

lära mig att ta ansvar tidigt och jag vågade göra saker också. Jag var till exempel inte 

gammal när jag flög till Västindien själv (ibid, 24). 

 

Artikeln fortsätter att beskriva hur Jonas Reinholdsson började sommarjobba vid 12 års ålder 

och började inom restaurangbranschen som 15-åring. Fram till idag har han ”provat på det 

mesta inom restaurangvärlden från servitör och bartender till restaurangchef på flertalet 

krogar” (ibid).   

Texten går sedan över till att fokusera på att Reinholdsson har ett sportintresse och att han 

tycker att han är lyckligt lottad som får arbeta både med mat, dryck, musik och sport. Han 

beskriver sig själv som en ”sportnörd” som ”hänger med i de stora sporterna”. Detta följs av 

ännu ett kollage av bilder. En av dessa bilder föreställer återigen ett ölglas vid 

påfyllningstillfället och de andra tre föreställer interiörer inifrån restaurangen. 

Vidare berättas att Jonas Reinholdsson idag har sålt 95 procent av företaget Scandinavian 

Service Partner. Detta på grund av att ville expandera mer internationellt och ”behövde en 

stark partner” (ibid).  

I samband med försäljningen av företaget skiljde sig Jonas Reinholdsson och hans fru. Om 

detta berättar Reinholdsson: 

 

– Det gick inte att jobba ihop. Anne flyttade tillbaka till Boston. Hon jobbade lite med 

ekonomin i bolaget men det hela var ju min grej. Hon är dock en viktig del av storyn 

(ibid, 25).  

 

Artikeln avslutas med att redogöra för vilka mål Jonas Reinholdsson har för framtiden vilket 

innefattar att expandera företaget ytterligare. Detta följs av att Reinholdsson förklarar att ett 

stort och viktigt mål, som ännu inte uppfyllts, skulle vara att öppna en restaurang i Boston 

vilket ”skulle vara det ultimata beviset på att lyckas” (ibid).  

Den avslutande texten efterföljs av en bild på Jonas Reinholdsson iklädd Boston Bruins-

kläder. Han sitter vid ett bord med sportbarmiljö i bakgrunden och i handen håller han en öl 

som han för mot/bortifrån sin mun. Reinholdsson ler och tittar med en till synes finurlig blick 

rakt in i kameran. 

 

5.2.2 Analys av artikeln 

Redan i artikelns rubrik får läsaren reda på att Jonas Reinholdsson är en driven och 

initiativtagande man, med tanke på informationen om att han ”flyttade Boston till Sverige”. 

Detta är enligt bland annat Kroon Lundell (2012) två egenskaper som klassiskt förknippas 

med manliga företagare. 
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Att ordet ”kärlek”, tillsammans med Reinholdssons leende ansikte, är det som tar störst plats 

på tidskriftsomslaget kan dock ses som en kontrast till de vanligtvis förekommande ”hårda” 

och prestationsinriktade yttryck som används vid beskrivandet av manliga entreprenörer. 

Tidskriftsomslaget tycks därför bryta mot den klassiska avbildningen av manligt 

entreprenörskap som bland annat Kroon Lundell (2012) och Edström (2002) beskriver. 

På artikelns förstasida är det en sammanbiten och allvarsam person, med en öl i handen, som 

syns bredvid rubriktexten. Den leende person med ordet ”kärlek” bredvid sig är här som 

bortblåst. Att Jonas Reinholdsson är klädd i en hockeytröja fylld av autografer (, samt har en 

öl i handen) kan ses som ett tecken på att framhäva något av att Reinholdsson har en 

avslappnad inställning till sig själv och sitt entreprenörskap. Samtidigt går det att tolka bilden 

som skrytsam (där han visar upp sina troféer) och ”über-maskulinitet” där han ikläder sig 

rollen som en aggressiv ishockeyspelare. Bilden är även direkt kopplad till Jonas 

Reinholdssons profession som grundare till O’Learys.  

Liksom artikelns rubrik signalerar även ingresstexten att Jonas Reinholdsson är en driven 

person som redan i tidig ålder ville ”framåt”. Här ges läsaren information om att Reinholdsson 

har höga mål, där ingresstexten avslutas ”(…) O’Learys, som ska bli störst i världen” 

(Entreprenör nr 6, 2011, 21). Texten visar även tecken på att Reinholdsson har en mer ”mjuk” 

sida, där ordet kärlek återigen finns med, dels i kontext till ”det stora landet”, dels till ”en viss 

kvinna”.  

Berättelsen om hur Jonas Reinholdsson träffade sin före detta fru tycks klichéartad där 

mannen ”lockar in” den vackra kvinnan på en restaurang och där telefonnummer sedan byts.  

Även här visas med andra ord tecken på Reinholdssons drivkraft upp. Här poängteras även att 

det var Anne O’Learys namn som var viktigt för den kommande historien, inte Anne O’Leary 

i sig själv.  

Reinholdssons besök i USA var det som inspirerade honom att sedan starta O’Learys, och här 

görs läsaren medveten om att idén föddes hos honom och sen ”bara gjorde han det”. Det är en 

man som tror på sig själv och ingenstans i texten får läsaren se att Reinholdsson tagit hjälp av 

andra (förutom hans före detta frus efternamn) för att förverkliga sitt livsverk, vilket han själv 

beskriver som en succé.  

Den fortsatta texten, som berättar om hur Jonas Reinholdsson redan som 12-åring började 

sommarjobba, och som 15-åring att arbeta inom restaurangbranschen, målar upp en bild av en 

driven person redan från tidig ålder. Reinholdsson berättar att han tidigt ”fick stå på egna ben” 

och ta eget ansvar, vilket han gillade. Förutom ord som älskar och kärlek tycks berättelsen om 

skapandet av O’Learys mest fokusera på en målinriktad och självsäker man som på egen hand 

lyckats med allt han företagit sig. Han uppges ha varit orädd och inte gammal när han flög till 

Västindien själv för första gången. Texten fortsätter här med att måla upp en bild av både en 

modig, självsäker och äventyrlig person, vilket liknar den dominerande maskulina 

entreprenörsdiskurs som Hamilton (2013) redogör för.  

Om uppbrottet från sin före detta fru tycks Jonas Reinholdsson i texten framstå som relativt 

oberörd. Han menar att det inte ”gick att arbeta ihop” och att bolaget var hans grej, men att 
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hon i alla fall var en ”viktig del av storyn”. Även detta representerar en stark och självständig 

man som inte behövt eller behöver ta hjälp från någon annan.   

 

5.3 Entreprenör nr 1, 2012 

 
Artikeln handlar om entreprenören Ellinor Eineren som är vd för företaget Agricam. Eineren 

har utvecklat en metod för att upptäcka inflammationer hos kor med hjälp av värmekamera 

och företaget utvecklar och säljer värmekamerasystem för övervakning av djurhälsa. Artikeln 

i sin helhet återfinns i Bilaga 3. 

 

5.3.1 Genomgång av artikeln 

Omslaget till Entreprenör nr 1, 2012 pryds av en helkroppsbild 

av Ellinor Eineren med den tillhörande rubriken ”Hon är 

Sveriges ovanligaste företagare”. Eineren är klädd i tighta jeans, 

svart polotröja samt höga bruna stövlar och står bredbent. Hon 

håller upp polotröjans krage över ansiktet så att endast hennes 

kisande och välsminkade ögon syns och till skillnad från hennes 

halvt dolda ansikte syns däremot hennes blonda lockiga hår 

desto mer. Einerens ansiktsuttryck, som enbart går att utläsa av 

ögonen, framstår som lekfullt och sensuellt. Porträttbilden är 

tagen rakt framifrån och Einerens blick tittar rakt på betraktaren. 

Omslagsbilden är tagen i en ljussatt studiomiljö där bakgrunden 

går i blåaktiga toner. Inne i tidningen inleds artikelreportaget med 

ännu en helsidesbild av Eineren. Bilden är dock beskuren strax 

under hennes byst (Entreprenör nr 1, 2012, 22). I likhet med 

bilden på omslaget är bilden tagen i studiomiljö men det som 

skiljer bilden från den föregående är att Eineren nu håller 

polokragen på ett sådant sätt att man ser praktiskt taget hela 

ansiktet. Dessutom ler Eineren stort på bilden, men ser samtidigt 

lekfull ut i blick samt med sin tröj-pose.  

Följande sida, där även artikeltexten börjar, inleds med rubriken 

”Hon är Sveriges ovanligaste företagare” följt av ingressen:  

 

Hon är 26 år och har en akademisk examen. Hon har utsetts till Framtidens innovatör 

och har patent på en metod för att upptäcka inflammationer hos kor med hjälp av 

värmekamera. Möt Ellinor Eineren, Sveriges ovanligaste företagare (ibid, 23).  
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Orden hon samt ovanligaste i rubriktexten är skrivet med färgen babyblå samt klarblå och 

textstorleken på ordet hon är dessutom mer än dubbelt så stor som den övriga rubriktexten. 

Brödtexten inleds med att beskriva:  

Det blonda håret fladdrar i vinden från fläkten. Ellinor Eineren är sminkad och stylad 

med glammiga Maria Montazami-lockar för fotograferingen till Entreprenörs omslag. 

Det passar bra en dag som denna då kontraktet med riskkapitalisterna, som ska 

investera en ännu hemlig summa pengar i hennes företag (…), ska undertecknas (ibid). 

   

Vidare i texten går fokus över från att handla om Einerens fysiska attribut till att istället 

fokusera mer på hennes roll som entreprenör. Här får läsaren reda på att Ellinors arbete till 

vardags är:  

 

(…) långtifrån lika glamouröst som i fotostudion. Täckjacka och gummistövlar är 

normal klädsel när Ellinor besöker någon av Agricams försöksgårdar i Östergötland. 

Det är där hon hör hemma, framtidens innovatör, i gränslandet mellan bondgård och 

högteknologi. I oktober tilldelades Ellinor Eineren stipendiet ”Skapa Framtidens 

innovatör” för att ha uppfunnit ett värmekamerasystem (…) (ibid).  

 

Den följande sidan utgörs av en halvsidesbild på Eineren i hennes vardagliga arbetsmiljö. Här 

syns Eineren ståendes på huk med en värmekamera riktad mot ett kojuver i en ladugård. 

Montazami-lockarna är här borta och hon har på sig jeans, arbetsskor och en arbetsjacka. 

Bilden är tagen uppifrån och Eineren utgör cirka en åttondel av den. Hon ler på bilden och 

hennes blick är riktad mot samma ko som värmekameran är riktad mot.  

Vidare i artikeln hörs den professionella Ellinor Einerens röst i texten. Här talar hon om den 

avancerade teknik som idag används i ett modernt lantbruk och liknar en bondgård vid en 

fabrik med massor av processer och system. Idén till värmekameran fick hon när hon skrev 

sitt examensarbete och två etablerade företag gav Ellinor Eineren i uppgift att ta fram en 

affärsplan till ett nytt företag som kombinerade de två företagens tekniker. 

Enligt Entreprenör är Ellinor Eineren ”Sveriges ovanligaste företagare” vilket tidskriften 

baserar på en undersökning av den genomsnittliga svenska företagaren. Det som gör att 

Eineren skiljer sig från övriga företagare är att hon är en ung kvinna i en storstad som inte 

driver ett tjänsteföretag. Dessutom har hon en akademisk examen och bor i en lägenhet och 

detta sammantaget gör henne till Sveriges ovanligaste entreprenör enligt tidskriften.  

I artikeln får läsaren sedan reda på att Agricams innovativa teknik uppmärksammats genom 

bland annat olika utmärkelser samt att företaget varit omskrivet i flera medier. Det stora 

intresset beror enligt artikeln bland annat just på företagets ”ovanliga vd” och här citeras 

Ellinor Eineren: 

 

Jag är en ganska tjejig tjej och det är väl kombinationen med gummistövlar, bondgård 

och ny teknik som gör att jag sticker ut. Det känns kul att vara Sveriges ovanligaste 
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företagare, men samtidigt kan man ju tycka att det är tråkigt att inte fler unga tjejer 

startar företag (ibid, 25).   

 

Artikeln avslutas med att Ellinor Eineren berättar att hon under studietiden hade planer på att 

bli managementkonsult efter examen men att hon nu har sitt drömjobb. Hon ser ljust på 

framtiden för Agricam och säger att hon har förhoppningar om att företaget ska växa, anställa 

fler och satsa på export. Med meningen ”det kan bli hur stort som helst” (ibid, 26) avslutas 

artikeln.  

 

5.3.2 Analys av artikeln 

Artikeln om Ellinor Eineren inleds med ett starkt fokus på hennes fysiska attribut där både 

omslagsbilden samt den första helsidesbilden i reportaget visar upp en stylad kvinna i 

fotostudiomiljö, som dessutom poserar i enlighet med en modelldiskurs. Genom att betrakta 

tidskriftomslaget utan att se bildtexten ”Hon är Sveriges ovanligaste företagare” är det därför 

inte uppenbart vilken identitet som Eineren tillskrivs.   

Einerens, i entreprenörsammanhang ovanliga, polotröjegest hör möjligtvis samman med att 

hon omskrivs som Sveriges ovanligaste företagare vilket på så vis uppvisar hennes ovanlighet 

genom en ovanlig bild. Omslagsbilden tycks däremot bygga på en klassisk 

modellposeringsdiskurs, à la tidningar som t.ex. Elle, där syftet med att dra i/visa sitt plagg 

hänger samman med att göra reklam. Ännu en tolkning som går att utläsa av polotröjegesten 

är att Eineren ”busar” med betraktaren och liksom i en barnlek gömmer sig bakom något för 

att sedan dyka fram och ropa ”titt-ut!”.  

Oavsett en eventuell avsikt med bildkompositionen leder denna till en reducering av Ellinor 

Einerens kompetens som entreprenör och fokus för bilderna hamnar, i likhet med Kroon 

Lundells (2012) rapport, inte på den verksamhet som hon bedriver utan på en 

modellposerande kvinna. En analys av bildernas intertextualitet (Fogde 2010, 182) visar på att 

de lånar stildrag från reklamvärlden och modemagasin och representationen av Einerens 

professionalitet lyser här med sin frånvaro.  

Enligt Fogde (2010) är det viktigt att studera hur ett foto är taget för att se vilken relation som 

skapas till betraktaren. Även om merparten av bilderna i artikeln är tagna framifrån, där 

Eineren tittar tillbaka på betraktaren, kan man här tala om att bilderna tycks uppfylla 

funktionen att behaga the male gaze (Lindgren 2009, 174–175). För att applicera detta 

begrepp på artikeln är representationen av den stylade Eineren utformad efter vad man tror 

ska behaga den manliga blicken. En kvinnlig entreprenör i arbetskläder och ladugårdsmiljö 

skulle utifrån detta perspektiv därför inte på liknande sätt få män att bli lika intresserade av 

reportaget.   

Följt av omslagsfotot och artikelfotot inleds sedan artikeln med en beskrivning av Ellinor 

Einerens utseende. Här ges läsaren information såsom att det vid fotograferingen användes en 

fläkt för att håret skulle fladdra fint i vinden, att Eineren både är sminkad och har fått 

”glammiga lockar” likt den Svenska Hollywoodfrun Maria Montazami samt att detta 
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uppbådats dagen till ära då Eineren ska fotograferats för Entreprenör. Läsaren får även reda 

på att denna styling ”passar bra” just denna dag då Ellinor ska underteckna ett viktigt avtal.  

Vid en analys av den textuella strukturens lexikala nivå utmärker sig särskild de två 

meningarna ”det blonda håret fladdrar i vinden från fläkten” och ”stylad med glammiga Maria 

Montazami-lockar”. Funderar man på om liknande ordval (samt bildkompositioner) är 

applicerbara på beskrivning en manlig entreprenör blir svaret sannolikt nej. Troligare är att en 

redogörelse av den manliga entreprenörens ”vältrimmade mustasch, stylat med mustaschvax ” 

snarare är utbytt mot en redogörelse av hans kompetens som entreprenör. Detta visar på en 

klassisk kvinnlighets- samt skönhetsdiskurs och rimmar även väl med den genusstereotypa 

entreprenördiskurs som bland andra Helene Ahl och Susan Marlow (2012) talar om. Här 

hamnar fokus på att entreprenören i fråga bryter från entreprenörnormen och är en kvinna 

istället för att istället fokusera på hennes kompetens. 

Citatet ”Hon är Sveriges ovanligaste entreprenör” förklaras en bit in i artikeln av att Ellinor 

Eineren deltagit i ett test utformat av Svenskt Näringsliv. Dock visar Eineren förknippa denna 

ovanlighet med att hon är en ung kvinnlig entreprenör vilket syns genom citatet ”det känns 

kul att vara Sveriges ovanligaste företagare, men samtidigt kan man ju tycka att det är tråkigt 

att inte fler unga tjejer startar företag” (Entreprenör nr 1, 2012, s. 25). Einerens egna ord som 

de återges i artikeln tyder på att hon är medveten om att hon är ovanlig på grund av att hon är 

kvinna, och detta talar även för att Eineren förknippar entreprenörsdiskursen som något 

manligt. 

En bit in i artikeln förändras bilden av den glamouröst stylade Ellinor Eineren i och med 

konstaterandet i texten att täckjacka och gummistövlar är normal klädsel för Eineren då hon 

arbetar. Läsaren får reda på att Eineren tagit examen i industriell ekonomi vid Linköpings 

universitet samt att hon fick idé till värmekameran fick hon när hon skrev sitt examensarbete.  

På den tillhörande bilden syns Eineren sittandes på huk i en ladugård med sin värmekamera i 

handen, och den stylade entreprenören är nu utbytt mot den professionella entreprenören. 

Genusdiskursen har här övergått till en yrkesmässig diskurs, men något att ha i åtanke är att 

resan dit först krävde ett fokus på Einerens kvinnlighet. Här har nämligen 

kvinnlighetsdiskursen fått ta störst utrymme i bild samt i början av texten istället för 

yrkesdiskursen. Ladugården är den verkliga miljö som Ellinor arbetar i till vardags och det är 

även denna typ av miljö som karakteriserar hennes entreprenörskap. Även om 

kvinnlighetsdiskursen på omslagsfotot har bytts ut mot en yrkesdiskurs befäster ändå bilden 

att Eineren trots allt är kvinna då representationen på denna bild är en leende och 

tillmötesgående kvinna som dessutom är fotograferad snett uppifrån. Detta liknar den leende, 

ofarliga kvinnan på bild som Edström (2002) många gånger har sett på kvinnor i medier i sin 

forskning. 

Artikeln avslutas med huvudfokus på Ellinor Einerens entreprenörskap. Ändå är det bilden av 

en kvinna som leker kurragömma bakom sin polokrage som får symbolisera hennes 

företagande på tidskriftsomslaget. Entreprenör väljer även att i slutet av artikeln publicera 

Einerens uttalande om att hon är en ”ganska tjejig tjej” vilket för det första förminskar henne 

då hon reduceras från att vara entreprenör och kvinna till att bli en tjej (ett barn). För det andra 
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vore det osannolikt att en manlig entreprenör skulle beskrivas vid termer som ”killig kille”, 

vilket än en gång pekar på ett slags behov av att genusbestämma kvinnliga entreprenörer.   

 

 

5.4 Entreprenör nr 8, 2012 

 

Denna artikel handlar om James Widegren och Jens Karlsson som tillsammans med vd:n 

Peter Karlsson driver en webb- och reklambyrå i New York vid namn Your Majesty. Artikeln i 

sin helhet återfinns i Bilaga 4. 

 

5.4.1 Genomgång av artikeln 

Entreprenör nr 8, 2012:s omslag pryds av James Widegren (till 

vänster) och Jens Karlsson (till höger) ståendes framför skyskrapor 

i en storstadsmiljö. Widegren och Karlsson är klädda i ljusblå samt 

mörkgrå kavaj med näsduk i bröstfickan och båda bär mörka 

solglasögon. Widegren riktar huvudet snett åt vänster i bild medan 

Karlsson riktar sitt huvud snett åt höger i bild, armarna hänger rakt 

ned, och bådas ansiktsuttryck är sammanbitna och till synes 

nonchalanta.  

Omslagsfotots rubrik lyder ”Svenska webbkungar i New York. 

Snart öppnar James Widegren och Jens Karlsson filial i Stockholm.” vilket vittnar om att 

storstaden i bakgrunden är New York. Texten är svart förutom själva ordet webbkungar som 

sticker ut på grund av dess vita färg. Övriga färger på omslagsfotot utgörs av den klarblå 

himlen samt de gråsvarta husen i bakgrunden. 

Artikelreportaget inne i tidningen inleds med en helsidesbild med James Widegren och Jens 

Karlsson i en modern kontorsmiljö klädda i samma kläder som på omslagsbilden. En person i 

oskärpa syns i förgrunden sittandes framför en dator. Ovanför Widegrens och Karlssons 

huvuden återfinns texten: 

 

Ralph och David Lauren har alltid som krav att vi håller vara (sic!) första kreativa 

möten ute i Amagansett i The Hamptons på deras privata lustslott. För oss smålänningar 

känns det lite absurt, men han insisterar alltid på att vi ska ta hans privata helikopter 

eller yacht ut dit, medan vi själva hade föredragit färjan. Jens Karlsson, delägare i Your 

Majesty (Entreprenör nr 8, 2012, s. 22). 

 

Widegren, som även denna gång återfinns till vänster i bilden, sitter lutandes på en stol eller 

ett bord med knäppta händer vilandes i sitt knä. Widegren blickar rakt fram på betraktaren och 

hans ansiktsuttryck är till synes uttryckslöst. Till höger om James Widegren står Jens 

Karlsson med armarna i kors. Han uppvisar vad som verkar vara ett missnöjt ansiktsuttryck 

och blickar snett åt vänster ut ur bilden. De bägges solglasögon hänger nu på deras kavajslag.  
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Följande sida, där själva artikeltexten börjar, inleds med rubriken ”Svenska webbkungar på 

Manhattan” (Entreprenör nr 8, 2012, s. 23). Textfärgen är i gråblått med undantag från orden 

webbkungar på som är färgsatta i mörkrött. Den följande ingresstexten beskriver att Widegren 

och Karlsson kommer ifrån Småland och att deras ”uppstickarbolag efter fem år i New York 

kan kalla sig fullfjädrad reklambyrå” (ibid). Vidare får läsaren reda på att reklambyrån har 

filialer i Amsterdam och São Paulo samt att även en satsning på Stockholm kan vara på gång 

inom kort. Brödtexten inleds vidare med en förklarande text av byråns utseende och läge: 

 

Your Majestys Manhattankontor andas romantisk råloftskänsla. Läget ett par gator norr 

om Union Square gör sitt till. Det här är varken Madison Avenue eller SoHo. Utan mer 

avslappnade mediekvarter precis där Gramercy Park gränsar mot Chelsea. Här går det 

berömda L-tåget till konstnärliga Williamsburg och i närheten ligger trendiga Lower 

East Side – stadsdelar som nu är hemadresser för de tre Your Majesty-grundarna (…) 

(ibid).  

 

I den följande texten förklarar James Widegren och James Karlsson att det var New York de 

hela tiden ville till. Under gymnasietiden studerade de två medieprogrammet tillsammans i 

Kalmar och ”[D]är delade de en passion för webbdesign som de närde via att ’battla’, tävla 

med varandra, om att skapa den häftigaste grafiken i datorn i skolsalen” (Entreprenör nr 8, 

2012, s. 24).  

Vidare beskrivs hur Jens Karlsson sedan studerade vid ”den banbrytande medieskolan Hyper 

Island” och att ”[R]edan i tjugoårsåldern kulminerade (…) den stora webbvågen som gjorde 

att deras talanger efterfrågades runtom i världen” (ibid). Ovanför denna text återfinns ett 

kollage av sex olika bilder som beskriver inomhusmiljön på kontoret. Här finns bland annat 

en bild på ett kylskåp där Kronprinsessan Viktoria och Prins Daniel sitter, en bild på en 

gulddolk, en bild där bland andra James Widegren och Jens Karlsson sitter i något som ser ut 

som ett konferensrum samt en bild på Peter Karlsson pratandes i telefon med en till synes 

barsk uppsyn. 

Det följande textstycket beskriver hur Jens Karlsson i några år arbetade på ett par byråer i 

Stockholm, London och USA, och att han därefter träffade Peter Karlsson ”(…) som Jens 

beskriver som ’mastermind’, med erfarenhet av budgetansvar och av att driva företag” (ibid). 

Om Peter Karlsson beskrivs följande: 

 

Peter, den Uppsala-utbildade ingenjören och före detta programmeraren för NASA i 

Washington, hade hunnit bli riktigt uttråkad i ansvarig ställning på stadens 

internationella byråer. – Jag bara gick runt och bar på papper. Med min hands on-attityd 

ville jag hellre jobba med produktion och få saker och ting gjorda (ibid).  

 

Den fortsatta texten beskriver skapandet av Your Majesty där själva namnet skulle ge en 

fingervisning om dess svenska identitet med monarki som statsskick. James Widegren 
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tillägger att namnet även är roligt då man kan ”(…) döpa servern till emperor (kejsare) och de 

anställda till knights (riddare)” (ibid). Peter Karlsson förklarar att det går lika bra för byrån 

som för byråer som hållit på i tio år men att det gäller att kunna anpassa sig till efterfrågan för 

att lyckas. Vidare förklarar han att det i New York är viktigt att ta plats och kunna handskas 

med inflytelserika individualister. ”Här vill man synas och höras” (Entreprenör nr 8, 2012, s. 

25), berättar han. Vidare förklarar Peter Karlsson att det i New York: 

 

(…) är viktigt att ge sig tid att ha kul med kunden på ett rent personligt plan. – Här 

handlar det om personligt förtroende och personkemi. (…) De vill bara se om du är 

någon de vill gå ut och ta en bärs med (ibid). 

 

Övre delen av denna sida utgörs av ett gruppfoto taget inne på kontoret. Samtliga fjorton 

personer på bilden ler och skrattar mot kameran och i mitten står James Widegren och Jens 

Karlsson. I taket i lokalen i bakgrunden hänger tre synliga kristallkronor. 

Artikeln avslutas med hur Jens Karlsson talar om att en expansion med en filial i Stockholm 

vore intressant. Här tillägger Peter Karlsson att det är viktigt att etablera sig där det finns bäst 

förutsättningar, varför de redan har prioriterat satsningen på São Paulo (Entreprenör nr 8, 

2012, s. 26). Ovanför denna text återfinns varsin 

porträttbild, med tillhörande faktarutor, på Peter 

Karlsson, Jens Karlsson samt James Widegren. Peter 

Karlsson tittar snett åt vänster och ser till synes arg 

och sammanbiten ut. Han står i en utomhusmiljö med 

rutig, något uppknäppt, skjorta och solen skiner på 

honom. Som rubrik i hans faktaruta återfinns texten 

”En småländsk riddare”. Bilden på Jens Karlsson är 

tagen framför en riddarrustning som tornar upp i 

bakgrunden. Jens Karlsson ser högtidlig ut och 

blickar, klädd i samma kavaj som på 

tidskriftsomslaget, ut ur bild. Rubriktexten under 

denna bild lyder ”En öländsk riddare”. Den tredje och sista bilden visar en halvkroppsbild på 

James Widegren, även han klädd i samma kläder som på tidskriftsomslaget. Han tittar rakt på 

betraktaren med vad som framstår som en frågande och allvarsam blick. Händerna vilar i 

byxfickorna och rubriktexten till denna bild lyder ”En småländsk riddare till”.  

 

5.4.2 Analys av artikeln 

Artikeln om James Widegren, Jens Karlsson och Peter Karlsson inleds med att 

tidskriftsomslaget konnoterar till två framgångsrika män med läget under kontroll. Widegrens 

och Karlssons sammanbitna och nonchalanta ansiktsuttryck samt bildposer, med blickarna 

riktade ut ur bild, bygger en klassisk maskulinitetsdiskurs där även bakgrundsmiljön, med 

skyskrapor i storstadsmiljö, bidrar till att förstärka representationen av framgång. Som 

betraktare ges man information om att detta är två män som åstadkommit något viktigt och 
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storslaget, och det faktum att Widegren och Karlsson bägge bär kostym visar på att detta är 

två män med verksamhet inom företagsvärlden. Detta stämmer väl överens med det Edström 

(2002) påstår om att män i ledande positioner ofta porträtteras på bild med blicken på väg bort 

ut bild eller med den mörka kostymen i fokus (Edström 2002, 25). 

Den tillhörande bildtexten ”Svenska webbkungar i New York” förstärker vidare intrycket av 

att de två männen är framgångsrika och professionella, där webbkungar utmärker sig genom 

dess vita textfärg. Att ordvalet kung används kan man senare i den fortsatta texten koppla 

samman vid att Widegrens och Karlssons företag heter Your Majesty (ers majestät). Samtidigt 

tycks denna preposition säga något om att männen på bilden, likt en 1700-talskung, är 

modiga, drivna och äventyrliga vilket ofta används för att på ett stereotypt sätt representera 

män i medier (Hamilton 2013; Kroon Lundell 2012). 

Innan artikeltextens början återfinns ännu en helsidesbild på Widegren och Karlsson. De 

befinner sig nu i en modern kontorsmiljö där bägges kroppsspråk, Widegren lutad mot något 

med händerna knäppta vilandes i knät och Karlsson med armarna i kors, signalerar att ”det är 

vi som bestämmer här”. Detta förstärks även av deras ansiktsuttryck som i Widegrens fall är 

uttryckslöst samtidigt som han blickar rakt på betraktaren, och som i Karlssons fall är 

missnöjt. Widegren och Karlsson varken ler eller ser ofarliga ut vilket Edström (2002) menar 

är ett klassiskt bildgrepp då kvinnor inom ledande befattningar fotograferas (Edström 2002, 

24).  

Den tillhörande bildtexten, där läsaren får information om att Widegren och Karlsson är 

bekanta med Ralph Lauren, framstår som skrytsamhet maskerad i blygsamhet. Skrytsam av 

den anledningen att de berättar att Ralph Lauren alltid insisterar på att deras möten ska hållas i 

hans privata lustslott dit de transporteras i hans privata helikopter eller yacht. Blygsamt då de 

tillägger att det känns lite absurt samt att de hellre hade tagit färjan. 

Den följande artikelingressen inleds sedan med en beskrivning av hur framgångsrikt Your 

Majesty är som redan efter fem år är en fullfjädrad webbyrå med filialer runt om i världen. I 

brödtexten ges sedan en fyllig beskrivning av vilka stadsdelar som omger, och inte omger 

New York-kontoret, vilket tycks syfta till att visa på att kontoret både ligger i en avslappnad 

och trendig stadsdel.  

Att James Widegren och Jens Karlsson tillsammans med Peter Karlsson kom att starta upp 

byrån Your Majesty beskrivs i texten som något som skett på grund av de tre männens 

initiativrikedom. Vd:n för företaget, Peter Karlsson, beskrivs med ordet ”mastermind” och 

vidare i texten får läsaren reda på att han arbetat som programmerare för NASA. Dock 

berättar Peter Karlsson om hur han ”blev riktigt uttråkad” av detta arbete och att han med sin 

”hands on-attityd” hellre ville ha ett arbete där han fick saker och ting gjorda.  Kroon Lundell 

(2012) menar i sin rapport att företagande traditionellt sett förknippats med män som skildras 

som initiativrika, modiga och drivna. Detta stämmer väl överens med den bild som reportaget 

representerar Widegren, Karlsson och Karlsson genom. Den text som valts för att representera 

Peter Karlsson tycks nästintill få honom att framstå som överintelligent och oövervinnerlig, en 

man som inte nöjer sig med något halvdant.  
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Peter Karlsson framstår genom det ovan nämnda citatet som otroligt självsäker och som en 

man som inte ursäktar för sig själv. Framtoningen är långtifrån den ofarliga och leende 

företagskvinna som Edström (2002) menar representerar kvinnor i visuella medier, och detta 

blir extra tydligt på de två bilder där Peter Karlsson är med. Här ser han barsk och missnöjd 

ut. 

Följande text fokuserar vidare på Your Majesty-grundarnas entreprenörskap, och här 

beskriver Peter Karlsson att en framgångsrik entreprenör i USA måste kunna ”ta plats” och 

”synas och höras” för att lyckas. Karlsson menar även att personkemi är viktigt för lyckade 

affärer i USA där kunder vill kunna försäkra sig om att ”du är någon de vill gå ut och ta en 

bärs med” (ibid).  En maskulinitetsdiskurs tycks ligga till grund för dessa uttalanden om den 

amerikanska affärskulturen, där att ta plats och ta en bärs är stereotypt manliga uttryck.   

De, på övriga bilder, allvarsamma James Widegren och Jens Karlsson ler och skrattar på den 

gruppbild som återfinns överst på sida 25. Detta konnoterar till en trivsam arbetsplats med ett 

gott klimat, samt till att Widegren och Karlsson besitter mjuka egenskaper, i kontrast till 

stereotypt manliga hårda egenskaper. Det är dock värt att poängtera att Widegren och 

Karlsson på samtliga övriga bilder uppvisar ett alltifrån nonchalant till barskt uttryck.  

På artikelns sista sida, där de tre delägarna återfinns med varsin porträttbild samt faktaruta, 

syns tre allvarliga män. Peter Karlsson står utomhus och ser förbannad ut, Jens Karlsson står 

framför en riddarrustning och ser högtidlig ut och James Widegren blickar rakt på läsaren 

med en frågande blick. Bildtexterna ”en småländsk riddare”, en öländsk riddare” och ”en 

småländsk riddare till” går att knyta samman med något som nämndes tidigare i texten om att 

man kan ”döpa de anställda till knights”, där även en kommentar om att man kunde ”döpa 

servern till emperor” fanns. Dock är det anmärkningsvärt att Karlsson, Karlsson och 

Widegren vid detta lag kallats både för kungar och riddare, samt använt sig av ordet kejsare 

(emperor). Detta tycks försätta dem i en slags rojalistisk diskurs som på så vis förstorar deras 

roller och personligheter. Peter Karlsson har dessutom även kallats för ”mastermind” som 

även detta konnoterar till en maskulinitetsdiskurs och kan ses som en strategi för att 

ytterligare förstora Karlsson och hans bedrifter. 

 

5.5 Entreprenör nr 5, 2013 
 

I Entreprenör nr 5, 2013 får vi möta entreprenören Karin Skoog som grundat och driver 

reklamfilmsföretaget Lucky Punk. Artikeln i sin helhet återfinns i Bilaga 5. 

 

5.5.1 Genomgång av artikeln  

Tidskriftsomslaget pryds av en bild på Karin Skoog, ståendes på något som liknar toppen på 

ett berg/en klippa, tagen snett underifrån. Bakom Skoog syns en mörkblå himmel med vita 
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moln och en flygande fågel. Skoog är klädd i mörka jeans och 

tröja med en cape-liknande vit jacka och matchande skor där den 

högra foten vilar högst uppe på berget/klippan. Den ena handen 

är nedstoppad i en jeansficka och den andra vilar på höften. 

Karin Skoog ler stort på bilden. Det glada ansiktsuttrycket 

inramas av ett mörkbrunt långt och lockigt hår. Bildtexten lyder 

”Herre på täppan” där ordet täppan är skrivet med feta, gula, 

versaler. Nedanför står den mindre texten ”Karin Skoog utmanar 

i en värld av Mad Men”. 

Artikeln föregås av en profilbild på Karin Skoogs siluett där hon 

står och blickar ut genom höga fönster. Utanför syns hustak och 

Skoog håller den ena handen i ryggen och den andra snett uppböjd framför sig på ett sådant 

vis att det ser ut som att hon talar med någon. Bilden går i blå och mörkblå toner. Artikelns 

rubriktext lyder ”Kaxig utmanare i en värld av Mad Men” och i den tillhörande ingresstexten 

står det: 

 

Finanskris, Stockholmsfixering och mansdominans. Reklamfilmsföretaget Lucky Punk 

har kämpat i motvind ända från start men idag är bolaget ett av branschens mest 

hyllade. – Hos mig får alla samma möjlighet att växa, oavsett kön, etnicitet och ålder. 

Om det gör mig unik så är jag väl det, säger Karin Skoog, vd och grundare 

(Entreprenör nr 5, 2013, 23). 

 

I texten får läsaren veta att Karin Skoogs pappa uppfostrade sin dotter till att bli ”självständig 

och inte låta någon förminska henne”. Vidare berättar Skoog att pappan alltid sa ”gift dig inte 

rikt, tjäna egna pengar” samt att hennes föräldrar struntade i om hon var kille eller tjej. Om 

detta berättar Skoog ”(…) de ville ge mig alla möjligheter som fanns och vägrade acceptera 

att mitt kön skulle begränsa mig” (ibid, 24).  

På följande sida i artikeln återfinns en halvsidesbild där Karin Skoog återigen ler stort. 

Blicken är vänd åt vänster ut ur bild och framför Skoog står en synlig strålkastare på ett bord 

som riktar sitt ljus i hennes ansikte. 

Brödtexten inleds sedan med en berättelse om hur det kom sig att Karin Skoog år 2007 

startade sitt reklamfilmsföretag. Det började med att Skoog, inspirerad av sin pappa som var 

fotograf, redan som ung visste att hon i framtiden ville arbeta med något kreativt. Av en 

slump blev studievalet rörlig bild och efter sin utbildning fick hon jobb på en lokal-tv-kanal 

varpå hon började arbeta med reklamfilm på ett produktionsbolag.  

I texten får läsaren veta: 

 

På Karins visitkort stod det allt från scripta till castingansvarig och produktionsledare. 

Men titeln producent fick hon aldrig. Enligt Karin Skoog är den största utmaningen i 

reklamfilmsbranschen ojämställdheten. – Jag märkte efter hand hur män och kvinnor 

behandlas olika (…). Exempelvis blir kvinnor inte producenter, utan produktionsledare 
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eller någon annan påhittad titel. Så är det inte alls för männen (ibid, 24-25).     

 

Karin Skoog berättar även att hon upplevde att själva reklamfilmerna bekräftade den manliga 

hegemonin, vilket hon med sin uppfostran kände sig främmande inför. Skoog fortsätter: 

 

– Det är väldigt mycket som Mad Men (…). Männen bestämmer, medan kvinnorna är 

färre och har mycket svårare att avancera i företagen. Jag kände att jag inte gavs samma 

möjligheter som mina manliga kollegor (ibid, 25). 

 

Överst på den näst sista sidan i artikeln syns tre bilder, samtliga med Karin Skoog i en 

arbetssituation på sitt kontor. På den första bilden tycks Skoog stå och betrakta arbetande 

kollegor med en koncentrerad min, på den andra bilden står hon och pratar med en kollega, 

och på den tredje bilden syns hon, endast i periferin, med ett anteckningsblock med företagets 

logotyp i fokus. 

Här, på näst sista sidan i artikeln, får läsaren veta att Skoog tröttnade på att arbetet som 

anställd inte lönade sig, varpå hon startade reklamfilmsföretaget Lucky Punk. Denna idé 

väcktes dock inte ur tomma intet utan uppstod på grund av att Skoog kom att tänka på sin 

pappa som ”under hennes barndom tjatat om entreprenörskap och att vara sin egen chef” 

(ibid). Hon berättar: 

 

Jag fick med mig en kollega i satsningen och hade inte en tanke på omsättningen under 

det första halvåret men det blev ändå tre miljoner kronor. Vi fick uppdrag från både 

Saab och Volvo ganska omgående, vilket kändes helt otroligt (ibid).  

 

På frågan om varför företaget heter Lucky Punk berättar Karin Skoog att det kommer från ett 

filmcitat där Clint Eastwood frågar ”Do you feel lucky, punk?”. Hon ville ha ett kaxigt namn 

på företaget och tyckte att därför att Lucky Punk passade bra. 

Artikelns sista sida pryds av Karin Skoog som står och blickar ned på en smartphone som hon 

håller i handen. Längre bak i bild syns en green screen samt strålkastare och arbetande 

människor. På artikelns sista sida beskrivs det att företaget idag omsätter 17 miljoner kronor 

och har åtta personer anställda. Vidare berättar Skoog att ambitionen för Lucky Punk inte är 

att vara störst utan att vara bäst. Skoog berättar: ”Vi har haft en otrolig resa och framgången 

känns fantastisk. Samtidigt har jag jobbat konstant och kunde knappt ta ut någon lön under det 

första året”. 

Artikeln avslutas med en text om att Karin Skoog flitigt har nominerats till prestigefulla 

entreprenörspriser och att hon i medierna porträtteras som en förebild. Detta följs upp av: 

 

I stort märker jag inte att könsfördelningen har blivit bättre i branschen, men det är kul 

att många lyfter fram mig som en förebild. Däremot är jag emot kvotering och vill inte 

vara en feministisk symbol eller uppmärksammas för att jag är kvinna, utan för att jag 
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är en duktig företagsledare. (ibid) 

 

5.5.2 Analys av artikeln 

Tidskriftsomslaget tycks både bryta mot, samt samspela med, vanligt förekommande 

könsstereotypa entreprenör- och genusrepresentationer. Att Karin Skoog på ett berg/en klippa 

tornar upp sig framför betraktaren motstrider bland annat Fogdes (2010) iakttagelse om att 

kvinnor på bild ofta porträtteras ovanifrån för att framställa dem som mer ofarliga (Fogde 

2010, 181). Omslagsbilden i fråga utstrålar snarare att Skoog är en person att titta upp på (se 

upp till), någon med makt. Herren på täppan refererar till en barnlek där det gäller att ensam 

stå kvar på exempelvis en kulle och försöka putta ned de andra som vill ta sig upp. Att denna 

metafor används för att beskriva Karin Skoog tycks märklig då hon inte någonstans i artikeln 

visar tecken på att vara en ärelysten person som ”puttat ned” andra som vill nå framgång. 

Rubriksyftningen tycks snarare anspela på att Skoog är en kvinna som lyckats i en 

mansdominerad värld, varpå liknelsen herre på täppan får symbolisera detta. Dock går det att 

ställa sig frågande till varför en könsreferens tycks vara nödvändig i sammanhanget för att 

poängtera att Skoog är någon att se upp till/någon som har lyckats. Krävs det med andra ord 

att en entreprenörskvinna mer eller mindre omskrivs som lik en man för att hon ska vara 

någon att se upp till?  

Herre på täppan tycks även spela på att Skoog på något vis är ovanlig/udda (då hon ju är en 

kvinna men beskrivs som herre) och dessutom beskrivs hon här som en utmanare i en annars 

manlig värld.  Redan på tidskriftsomslaget görs med andra ord läsaren uppmärksam på att 

Karin Skoog är ovanlig i det hon gör just på grund av att hon är kvinna. 

Vilket yrkesmässig profession Skoog har går inte att utläsa av bilden för sig själv, vilket tycks 

vara ett återkommande inslag då entreprenörskvinnor porträtteras på bild (Kroon Lundell 

2012). Även om omslagsbilden skiljer sig från annars vanligt förekommande 

bildporträtteringar av kvinnor gör Skoogs breda leende att den eventuella makt-konnoteringen 

tonas ned. Hon må vara en kvinna att se upp till, men hon tycks samtidigt vara sympatisk och 

ofarlig. 

Hälften av övriga sex bilder i artikeln visar olika situationer där Karin Skoog arbetar. Dessa 

bilder visar varken upp en modellposerande eller leende kvinna, utan här framstår det som att 

bilderna är tagna i en verklig arbetssituation. Att sådana bilder förekommer får ses som något 

positivt då uppmärksamheten på att Skoog är kvinna istället övergår till hennes profession 

(ibid).  

Huruvida det är Skoog eller hennes företag Lucky Punk som ordet kaxig syftar till i 

rubriktexten ”kaxig utmanare i en värld av Mad Men” är inte självklart. Av den fortsatta 

texten att döma, där Karin Skoog menar att reklamfilmsbranschen är som Mad Men ”där 

männen bestämmer” går det däremot att anta att rubriken syftar till att det är just Karin Skoog 

som är kaxig. Kaxig på grund av att hon som kvinna startat företag. Denna betoning på 

Skoogs könstillhörighet, vilket det finns fler exempel på i texten, kan i viss mån vara 

intressant att belysa då en av anledningarna till att hon startade eget i första hand berodde på 

att hon som kvinna inte fick chans att utvecklas inom sin bransch. Däremot tycks 



                                                                                               

37 

 

 

oproportionerligt mycket fokus läggas vid detta, där både tidskriftsomslagets samt 

rubriktextens tema/proposition fokuserar på att Skoog är en udda fågel på grund av sin 

könstillhörighet.  

I ingresstexten tycks Karin Skoog ta det som en självklarhet att alla ska få samma möjlighet 

oavsett kön, etnicitet och ålder, och att detta ens tas upp i texten tycks tyda på att detta inte är 

normalfallet. Dock säger Skoog att ”om det gör mig unik så är jag väl det”. 

Karin Skoogs eget tal om sin uppfostran tyder på att hon är medveten om att kvinnor och män 

inte har/får samma förutsättningar i livet, och att hon tycker att detta är fel, vilket tycks bygga 

på en feministisk diskurs. Här får läsaren reda på att Skoogs pappa uppfostrade henne till att 

”bli självständig och inte låta någon förminska henne”. Att ha fått lära sig att inte låta sig 

förminskas skulle troligtvis inte höras från en man/ manlig entreprenör då mannen enligt 

genusteori (Hirdman 2001) utgör normen i samhället. Skoog, samt hennes föräldrar, tycks ha 

varit medvetna om denna norm och aktivt ha försökt att motarbeta den. Detta märks bland 

annat där Skoog berättar om att hennes föräldrar ville ge henne ”alla möjligheter som fanns” 

oavsett hennes kön, och att de ”vägrade acceptera” att hon skulle begränsas på grund av att 

hon var flicka/kvinna.  

Talet om Karin Skoogs pappa förekommer vid tre tillfällen i texten där pappan benämns som 

en inspirationskälla till Skoog att bli entreprenör. Skoog visar på initiativkraft och mod med 

tanke på att hon beskriver hur hon tröttnade på att inte kunna avancera inom sitt yrke på grund 

av att hon var kvinna och därför bestämde sig för att starta eget. Dock blir det Skoogs pappa 

som får en del av äran i detta då det var han som alltid ”tjatat om entreprenörskap och att vara 

sin egen chef” (ibid, 25). Huruvida Karin Skoogs mamma spelat en roll för Skoogs 

entreprenörskap får läsaren dock inte veta. 

Det är först på näst sista sidan i artikeln som texten, för ett tag, slutar att fokusera på att Karin 

Skoog är kvinna. Här ges istället fakta om företagets omsättning samt stora kunder. Skoog 

berättar här att resan har varit ”otrolig” och att ”framgången känns fantastisk”. Läsaren får 

även veta att det inte fanns en tanke på företagets omsättning under det första halvåret, något 

som tyder på att det aldrig var pengarna i sig som var drivkraften bakom att starta företaget. 

Karin Skoog uppvisar därmed både ödmjukhet och tacksamhet snarare än att upphöja sitt eget 

entreprenörskap och exempelvis säga ”på grund av mod och skicklighet är företaget där det är 

idag.” 

Artikelns avslutande textstycke är på många sätt intressant. Här berättar Karin Skoog att det är 

kul att lyftas fram som förebild men att hon inte vill vara en feministisk symbol. Med tanke på 

Skoogs till synes feministiska uppfostran, samt åsikt att (bland annat) kön inte spelar någon 

roll, kan detta tyckas som ett märkligt uttalande. Vidare säger Skoog att hon inte vill 

uppmärksammas för att hon är kvinna, utan för att hon är en duktig företagsledare. Skoog 

tycks därmed vara medveten om, likt det Kroon Lundell (2013) och Edström (2002) påstår, att 

kvinnliga entreprenörer ständigt får diskutera sin könstillhörighet (istället för att enbart 

diskutera sin kompetens som männen gör) i medier. Hela artikeln blir på så vis motsägelsefull 

då den sätter huvudfokus just på att Karin Skoog är kvinna i en mansdominerad värld. 
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5.6 Entreprenör nr 4, 2013 

Artikeln handlar om entreprenören Melker Andersson som grundade och driver 

restauranggruppen Grupp F12. Artikeln i sin helhet återfinns i Bilaga 6. 

 

5.6.1 Genomgång av artikeln 

Tidskriftsomslaget till Entreprenör nr 4, 2013 pryds av en bild på 

en leende Melker Andersson iförd en vit kockskjorta. Bilden är 

beskuren i midjehöjd och i ett grepp med båda händerna håller 

Andersson i en stekpanna. Han vänd mot kameran och möter 

betraktarens blick. Bakgrunden är brungrå och det tycks vara rök 

eller matos bakom honom. Melker Andersson är ljussatt på så vis 

att han har skugga i ansiktet men ljus på båda sidorna. Den 

tillhörande bildtexten lyder: ”Stjärnkrögarens hemliga recept” med 

den mindre texten ”Melker Andersson avslöjar allt om sitt 

krogimperium”.  

Själva artikeln inleds av en stor bild som täcker en och en 

halv sida. Bilden föreställer Andersson sittandes vid ett 

bord läsandes på en surfplatta. Av bildtexten får läsaren 

information att han sitter på en av sina restauranger vid 

namn Grill och att restaurangdelen han sitter i har ett 

Moulin Rouge-tema. Detta tema syns tydligt i bilden då 

det närmast i bild (något som upptar hela sidans höjd) 

sitter en kvinnlig sminkad skyltdocka iförd raffset och 

nätstrumpor. Bakom denna docka syns ytterligare en 

docka med likadan klädsel, ståendes på ryggstödet av en 

soffa. Melker Andersson har ett barskt ansiktsuttryck där han sitter och läser och i bakgrunden 

syns murriga röda och lila färger. 

Artikelns rubrik lyder ”Stjärnkrögaren med fingret i såsen” med den tillhörande ingressen: 

 

Melker Andersson är krögaren vars tävlingsinstinkt har byggt upp ett välkänt 

krogimperium i Stockholm, Grupp F12. Fastän restauranggruppen idag omsätter 350 

miljoner kronor är det i köket bland grytorna han helst vill vara. Han vägrar att styra 

sina restauranger från kontoret (Entreprenör nr 4, 2013, 23). 

 

Brödtexten inleds med en berättelse om hur Melker Anderssons väcktes en natt för att få 

besked om att en av hans restauranger (Restaurang Grill) brann. Branden visade sig vara 

anlagd och i texten förklaras detta: 
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Det tog lång tid innan jag kom över den traumatiska händelsen, inte främst för att 

branden var anlagd, utan för att den förstörde en av hans egna skapelser. Melker 

Andersson känner starkt för alla sina restauranger. Han besöker dem dagligen, 

förändrar, bygger om och bygger till. Det är på krogarna Fredsgatan 12, Miss Voon 

eller Grill han vill vara när han styr och ställer, inte på ett anonymt huvudkontor (ibid). 

 

På följande två sidors överkant finns sex bilder på Melker Andersson, samtliga där han 

befinner sig i restaurangmiljö. På en av bilderna ler Andersson, men på övriga fem bilder ser 

han alltifrån bekymrad till uppfodrande ut. Bilderna föreställer bland annat Andersson 

ståendes i ett restaurangkök skärandes i kött, Andersson talandes i en smartphone, Andersson 

som blir serverad mat samt Andersson ståendes i ett kök, med fingret höjt i luften med en 

uppfodrande min. På samtliga av dessa bilder bär Andersson sin kockskjorta. 

Artikeln fortsätter med att förklara att Melker Andersson haft ett byggintresse som hängt med 

sedan han var liten och att detta intresse sitter i än idag där han berättar att han ”(…) älskar att 

utveckla ställen, att förändra dem” (ibid). Än en gång får läsaren här veta att Melker 

Andersson istället för att ”styra sitt imperium från ett huvudkontor bokstavligen har fingret i 

såsen” (ibid). Detta förtydligas genom följande text: 

 

På sina besök på restaurangerna fattas ögonblicksbeslut i stort och smått. Möten drar ut 

på tiden, går i varandra. Det går fort i svängarna. I samband med besöket på Grill kliver 

han in i köket med stor självklarhet. Han pratar med personalen, kommer med 

synpunkter och anvisningar och passar på att kvalitetssäkra som han säger (ibid). 

 

I den följande texten får läsaren veta att Melker Andersson var med i tv-programmet ”Melkers 

krogakut” 2005, där han i artikeln liknas vid ”en svensk variant på Gordon Ramsey, en 

hårding som hjälpte restauranger att komma på fötter” (ibid, 25). Läsaren får veta att rollen 

som den svenske Gordon Ramsey endast var tv-underhållning men att Andersson tycker om 

att hålla ordning och reda och ställer höga krav på sin egen personal, där inget får lämnas åt 

slumpen. Vidare går det att läsa att Melker Andersson beskriver sig själv som ”en extrem 

tävlingsmänniska” där en tuff uppväxt formade honom till att vilja ”vinna i alla lägen”. Hur 

denna tuffa uppväxt yttrade sig får läsaren dock inte ta del av, men väl står det att ”han fick 

genomlida några tuffa år (…) och tvingades gå om sjätte klass” (ibid). Andersson berättar: 

 

– Det där sitter jävligt djupt, det finns något i mig att jag ska knyta näven, jag ska jävlar 

i mig visa dem. Det är så starkt (ibid). 

 

Texten som följer redogör för hur Melker Andersson påbörjade sin kockkarriär på 80-talet då 

han jobbade på olika restauranger i Paris. Dock blev Andersson ”lite trött på att göra det andra 

tyckte och tänkte” varpå han öppnade sin egen restaurang i Stockholm 1994. Artikeln 

fortskrider sedan med att beskriva några av Anderssons övriga restauranger och klargör för 

läsaren att år 2012 var ett hektiskt år för honom med uppstart av fem nya restauranger och 150 

nyanställningar. 



                                                                                               

40 

 

 

Artikeln avslutas med att beskriva Melker Anderssons mål för framtiden där fokus ligger på 

att få fart på lönsamheten på de nyöppnade restaurangerna. Än en gång förtydligas det även 

att Melker Andersson är en person som inte vill styra sin restauranggrupp ”från läktaren”, 

utan att han ”gillar att stå i myllan”. 

Under den avslutande texten återfinns en bild på Melker Andersson gåendes i rask takt 

utanför sin restaurang F12. I handen håller Andersson en smartphone och hans blick är 

fokuserad.  

 

5.6.2 Analys av artikeln 

Bilden som valts till tidskriftsomslaget konnoterar vid en första anblick till en glad hemmafru 

som står och steker pannkakor. Inte därför att Melker Andersson har ett kvinnligt utseende 

utan snarare därför att hans glada ansikte och pose för tankarna till femtiotalsreklam där den 

glada hemmafrun visar upp sin nya, praktiska, stekpanna. Bilden är på så vis inte 

genusstereotyp då den tycks bryta mot klassiska stjärnkocksporträtteringar med en allvarlig 

kock med bister uppsyn och hög koncentration som monterar ihop en avancerad anrättning. 

Bilden går att direkt anknyta till Anderssons yrke och med den tillhörande texten får läsaren 

reda på att Melker Andersson är en stjärnkrögare samt att han i artikeln kommer att avslöja 

allt om sitt krogimperium. Mannen på bilden är med andra ord en ytterst duktig (en stjärna!) 

krögare som dessutom har ett helt imperium, något som talar för att Andersson är en 

kompetent framgångsrik man.  

Bilden där Melker Andersson sitter i Moulin Rouge-miljö väcker, särskilt om man är 

ovetandes om kontexten, sexistiska associationer där en halvnaken kvinna (glädjeflicka) får 

utgöra dekor. Andersson ser barsk ut där han sitter och bilden ger konnotationer till en bordell 

där Andersson är bordellägaren. Att en av interiördockorna får uppta nästan hela den vänstra 

tidskriftssidan kan vara ett sätt att locka till sig läsarens öga, och även om detta inte är en 

riktig kvinna kan man här tala om begreppet the male gaze där en kvinna placeras i bilden för 

att behaga och locka till sig den manliga blicken (Lindgren 2009, 174). Associationer (som 

eventuellt kan vara stilistiskt medvetna i sammanhanget) ges även till den hårt arbetande, 

levande, karriärsmannen som ställs i kontrast till den passiva, orörliga men samtidigt 

attraktiva kvinnogestalten. Detta liknar då det stereotypa genuskontrakt som Hirdman talar 

om (Hirdman 2001, 84) 

Ingresstexten sätter kontexten av att Melker Andersson är en tävlingsinriktad och driven 

person som har byggt upp ett välkänt krogimperium. Trots att hans restauranggrupp är stor 

förklaras att han ”vägrar” styra sina restauranger från ett kontor, det är istället i köket han vill 

vara. Här framställs Melker Andersson med andra ord både som jordnära (han vill vara i 

köket bland grytorna) men det går även att läsa in att Andersson är en bestämd och 

kompromisslös person, då man använder sig av ordet vägrar. 

I samband med texten om hur Melker Andersson förlorade en av sina restauranger i en anlagd 

brand poängteras det att Andersson känner starkt för alla sina restauranger och besöker dem 

på daglig basis. Här får läsaren återigen veta att Andersson är en engagerad entreprenör som 
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inte vill sitta på ett anonymt huvudkontor. Här väljer Entreprenör att beskriva att det 

framförallt är tre av sina restauranger Andersson vill vara på när han ”styr och ställer”.  

Att just använda sig av begreppet ”styr och ställer” tycks måla upp bilden av att Melker 

Anderssons entreprenörskap drivs på ett aggressivt och målinriktad sätt, vilket är vanligt 

förekommande medierepresentationer av manliga entreprenörer (Hamilton 2013). 

Bortsett från omslagsbilden är det enbart på en av artikelns totalt åtta bilder som Melker 

Andersson ler, och då är detta leende inte poserande för kameran (likt bilden på 

tidskriftsomslaget) utan en bild tagen i en arbetssituation. Det tycks vara bilden av en hårt 

arbetande, auktoritär och seriös man som representeras på bilderna i tidskriftsartikeln. På 

samtliga bilder är Melker Andersson i färd med att göra något arbetsrelaterat och bilderna 

anknyts på så vis överhängande till Anderssons profession och kompetens som kock och 

restaurangägare. Detta är intressant att jämföra med Kroon Lundells (2012) studie av vanligt 

förekommande arketyper av företagarkvinnan, där fokus för bilderna i större reportage 

tenderar att hamna på annat deras verksamhet. I de fall där bilderna däremot utgörs av 

företagarkvinnan tillsammans med sin affärsidé får dessa bilder en mindre utrymmesmässig 

plats. I fallet Melker Andersson är det däremot framförallt bilder på honom tillsammans med 

sin affärsidé som dominerar i reportaget. 

För att beskriva Melker Anderssons restaurangkedja används vid upprepade tillfällen 

metaforer som ”imperium” och ”krogimperium”. Ordet imperium syftar enligt uppslagsverket 

Nationalencyklopedin till ”stormakt med världsomspännande intressen där den maktägande 

eliten härskar både över det egna folket och över andra, underkuvade folk” 

(Nationalencyklopedin.se). Melker Andersson beskrivs med andra ord som en maktägande 

härskare och representationen av den stereotypa manliga, aggressiva, entreprenören befästs 

därmed. 

Vidare i artikeln får läsaren även veta att Melker Andersson är den svenska motsvarigheten 

till Gordon Ramsey, och här beskrivs han som en ”hårding”. Läsaren får även veta att 

Andersson är en extrem tävlingsmänniska som vill vinna i alla lägen och som han själv 

uttrycker det ”jag ska jävlar i mig visa dem”. Vidare förklaras det att anledningen till att 

Melker Andersson öppnade sig första restaurang var att han var trött på att göra det andra 

tyckte och tänkte och artikeln tycks därmed med återkommande val av ord och uttryck 

representera Andersson som en stereotypisk manliga entreprenör. Att artikelförfattaren väljer 

att beskriva att Andersson är en tävlingsmänniska som vill vinna i alla lägen, samt att referera 

hans ovilja att styra sin verksamhet från ett kontor som att han inte vill ”sitta på läktaren och 

se på” tycks bygga på en sportdiskurs.   

Artikeln avslutas med att fokusera på Melker Anderssons restaurangverksamhet samt hans 

framtida mål. Ingenstans i texten ifrågasätts det hur Andersson klarar/klarat av att driva sitt 

företag, något som tycks tyda på att hans förmåga att hantera sitt företagande ses som 

normalfallet för hans manliga entreprenörskap. 
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6. Slutsatser och diskussion 

 
I kapitlet ovan har jag utifrån uppsatsens metod och teoretiska ram granskat sex olika 

artiklar i tidskriften Entreprenör för att ta reda på hur kvinnliga respektive manliga 

entreprenörer porträtteras i text och bild. För att besvara uppsatsens syfte, om tidskriften 

Entreprenör i sina porträtt skapar jämställda förutsättningar för såväl kvinnor som män i 

rollen som entreprenörer, kommer jag i följande kapitel att redovisa studiens slutsatser 

baserat på uppsatsens två frågeställningar. Slutsatserna diskuteras sedan under avsnittet 

Diskussion.  

 

6.1 Slutsatser 
I följande avsnitt besvarar jag frågorna: 

1. Vilka eventuella likheter och skillnader finns i representationen av de kvinnliga 

respektive manliga entreprenörerna? 

 

2. Hur framträder kontraster i representationer mellan bilduttryck och textuttryck i de 

valda entreprenörsporträtten?  

 

Analysresultaten visar att det finns ett fåtal likheter men flera olika skillnader i hur de 

kvinnliga respektive manliga entreprenörerna representeras i tidningen Entreprenör samt att 

det framträder kontraster i representationerna gällande bild- och textuttryck i artiklarna med 

kvinnliga och manliga entreprenörer.   

Några av dessa likheter handlar om att både de kvinnliga och manliga entreprenörerna 

(visserligen i olika stor omfattning) får komma till tals i artiklarna, där deras affärsidé samt 

entreprenörskap presenteras. Ännu en likhet är att tidskriftsomslagen med de manliga, liksom 

de kvinnliga, entreprenörerna i vissa fall utgörs av leende män. 

De det trots allt främst är skillnader, och inte likheter, som framträder vid jämförelsen av de 

kvinnliga respektive manliga entreprenörernas representationer kommer huvudfokus i detta 

kapitel att ligga på dessa skillnader. En av dessa skillnader rör tidskriftsomslagen där inga av 

de kvinnliga entreprenörerna i analysmaterialet porträtteras tillsammans med sin affärsidé, 

medan de manliga entreprenörerna gör detta. Fokus för tidskriftsomslagen med kvinnliga 

entreprenörer hamnar istället på deras utseende samt att entreprenören på bilden är just 

kvinna. Detta är även ett vanligt förekommande element inne i artiklarna där samtliga av de 

manliga entreprenörerna porträtteras på bild tillsammans med sin affärsidé, medan en tendens 

finns att porträttera kvinnorna i artikelbilderna på ett mer konstnärligt sätt där deras utseende 

får ta stor plats. Endast på ett fåtal bilder porträtteras kvinnorna därmed i anslutning till deras 

affärsidéer, ett liknande resultat som Kroon Lundell (2012) visar på. The male gaze (Lindgren 

2009) tycks vara ett återkommande drag i de bilder där de kvinnliga entreprenörerna 
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porträtteras där man enligt begreppsteorin använder sig av en vacker kvinna för att locka till 

sig/attrahera den manliga blicken.  

I artikeln med Cecilia Hertz (Entreprenör nr 1, 2011) konnoterar tidskriftsomslaget till en 

modellfotografering och fokuserar på utseende snarare än till en entreprenör för ett 

rymdteknikföretag. Det är enbart med hjälp av den tillhörande bildtexten ”Cecilia Hertz! För 

Sverige i rymden” som läsaren ges information om att entreprenören på bilden har kopplingar 

till rymden. Inne i artikeln återfinns flertalet lekfulla bilder på Hertz där hon leende flyger i 

rymden och befinner sin inne i rymdfarkoster. Endast en av bilderna visar en mer sansad, icke 

leende, entreprenörskvinna, men denna bild får tämligen liten utrymmesmässig plats jämfört 

med övriga bilder. 

Även tidskriftsomslaget som pryds av Ellinor Eineren (Entreprenör nr 1, 2012) konnoterar till 

en modellfotografering snarare än till Einerens profession som entreprenör för ett företag som 

utvecklar värmekameror. Här går associationerna snarare till att personen på bilden arbetar 

med mode/kläder (polotröjor) istället för med värmekameror för lantbruksdjur. Den 

tillhörande bildtexten ”Sveriges ovanligaste företagare” säger heller inget om Ellinor Einerens 

profession. Att Eineren endast på en bild i artikeln befinner sig i sin naturliga arbetssituation, 

med sin mer oglamourösa vardagslook, leder till slutsatsen att fokus snarare hamnar på 

hennes kvinnliga utseende och kvinnlighet än på hennes profession. På samtliga bilder ler 

Ellinor Eineren glatt. 

Då det gäller tidskriftsomslaget med Karin Skoog (Entreprenör nr 5, 2013) konnoterar inte 

bilden till en modellfotografering i samma grad som föregående två exempel utan här ges 

snarare information om att Skoog är en person att se upp till. Även denna porträttering 

fokuserar dock på entreprenörens utseende och kvinnlighet istället för att knyta samman 

bildobjektet med dess profession. Här förtydligas även att Karin Skoog är kvinna, och att hon 

på så vis tillhör ovanligheten, genom bildtexten ”Herre på täppan”. Även artikelns bilder inne 

i tidningen skiljer sig från de två andra kvinnliga entreprenörsporträtten. Bilderna på Karin 

Skoog knyter här, överlag, ihop henne med sin profession men detta görs inte utan att hela 

artikeln sedan till stor del kommer att fokusera på att Skoog är kvinna och entreprenör. 

Både tidskriftsomslaget med Jonas Reinholdsson (Entreprenör nr 6, 2011) och Melker 

Andersson (Entreprenör nr 4, 2013) pryds av två leende män. Skillnaden från 

tidningsomslagen med de kvinnliga entreprenörerna är dock att tidningsomslagen med de 

manliga entreprenörerna ger läsaren information om männens profession. I fallet med Jonas 

Reinholdsson går hans profession som grundare av O’Learys att utläsa av hans O’Learys-tröja 

samt sportbakgrunden, och i Melker Anderssons fall är det en stekpanna samt kockskjorta 

som visar hans profession som kock och restaurangägare. Dessutom förtydligas de manliga 

entreprenörernas profession av de tillhörande bildtexterna. Tidskriftsomslaget med Jens 

Karlsson och James Widegren (Entreprenör nr 8, 2012) visar upp två till synes världsvana 

och nonchalanta män i poser och kläder som konnoterar till framgång. Tillhörande bildtext, 

som talar om att dessa män är webbkungar, kopplar ihop männen med deras profession som 

ägare av ett webbföretag. 



                                                                                               

44 

 

 

Gällande de bildmässiga uttryck som uppvisas av de kvinnliga respektive manliga 

entreprenörerna går det att konstatera att kvinnorna i fler fall än männen ler och ser 

tillmötesgående/ofarliga ut på så sätt att de inte framstår som utmanare av den traditionella 

manliga entreprenörsbilden. Trots att tidskriftsomslag med manliga entreprenörer pryds av 

leende män är det fortfarande bilder med allvarsamma och sammanbitna män som möter 

läsaren inne i själva artikeln, porträtteringar som bygger på en klassisk och stereotypisk 

manlig entreprenörsdiskurs (likt Edström 2002 och Hamilton 2013).  

Även textmässigt finns det skillnader i hur de kvinnliga respektive manliga entreprenörerna 

representeras i artiklarna. Här blir det tydligt att de manliga entreprenörerna framställs som 

norm medan de kvinnliga entreprenörerna framställs som något avvikande. I samtliga artiklar 

med de kvinnliga entreprenörerna förekommer det mer eller mindre uttalade inramningar av 

att entreprenören i fråga är en kvinna. Detsamma gäller inte någonstans i artiklarna med de 

manliga entreprenörerna där entreprenörens kön förblir ouppmärksammat.  

I artikeln om Cecilia Hertz (Entreprenör nr 1, 2011) får läsaren redan i början av artikeln veta 

att hon har rött hår samt är ett energiknippe. Därefter liknas hon med Pippi Långstrump, en 

flicka som bryter mot konventioner, och här ställs alltså både kön och utseende i fokus. I 

artikeln om Cecilia Hertz får läsaren även veta att hon inte ser ett problem med att vara kvinna 

i sin profession, något som innebär att frågan som formulerades till Hertz förutsatte att det är 

problematiskt att vara kvinna i hennes sits. Här hamnar således fokus på att entreprenören i 

fråga är kvinna (och att detta kan vara problematiskt) medan någon liknande fråga inte ställs 

till någon av de manliga entreprenörerna.  

Även i artikeln om Ellinor Eineren (Entreprenör nr 1, 2012) inleds texten med att beskriva 

entreprenörens utseende. Här får läsaren reda på att Ellinor Eineren är ”stylad med glammiga 

Maria Montazami-lockar” och längre fram i texten problematiseras det att Eineren är ovanlig 

på grund av att hon är kvinna. Också artikeln om Karin Skoog (Entreprenör nr 5, 2013) sätter 

ett stort fokus på att Skoog är en kvinnlig entreprenör där endast en liten del av texten 

fokuserar på hennes företag i sig. Artikeln avslutas med att Skoog poängterar att hon inte vill 

uppmärksammas just på grund av att hon är kvinna. Någon liknande inramning av de manliga 

entreprenörernas kön förekommer inte i någon av de tre artiklarna med manliga entreprenörer. 

I artiklarna med de manliga entreprenörerna tenderar dessutom texterna att inte fokusera på de 

hinder som säkerligen alla entreprenörer som satsar hårt står inför. Här målas den 

entreprenörsmässiga resan snarare upp som relativt oproblematisk där den manliga 

entreprenören i fråga haft ett mål som sedan uppnåtts. I texten med Jonas Reinholdsson 

(Entreprenör nr 6, 2011) nämns till exempel ytterst lite information om några som helst 

motgångar, där till och med skilsmässan från hans före detta fru Anne O’Leary tycks ha varit 

oproblematisk. I artiklarna med de kvinnliga entreprenörerna tycks däremot olika hinder 

istället vara en del av framgångsberättelsen där läsaren bland annat får ta del av kvinnan som 

fått armbåga sig fram i en mansdominerad värld eller kvinnan som mötts av tvivlare som 

försökt övertyga henne om att hon drömt om det omöjliga.  

Tendenser finns även att texterna som rör de manliga entreprenörerna tidigt i artiklarna 

fokuserar på företagens finansiella vinningar. Här får läsaren exempelvis tidigt information 
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om att O’Learys hade en omsättning på 750 miljoner kronor år 2010 (Entreprenör nr 6, 2011) 

och att Grupp F12 idag omsätter 350 miljoner kronor (Entreprenör nr 4, 2013) medan Karin 

Skoog, grundaren för Lucky Punk inte hade ”en tanke på omsättningen under det första 

halvåret men det blev ändå tre miljoner kronor”, vilket nämns först i slutet av artikeln 

(Entreprenör nr 5, 2013). 

Artiklarna med kvinnliga respektive manliga entreprenörer skiljer sig även åt då de kvinnliga 

entreprenörernas förmåga att vara entreprenör ifrågasätts i högre grad än de manliga 

entreprenörerna. Detta tydliggörs genom artiklarnas ordval, teman och dramaturgi där ett 

vanligt inslag förutom att betona kvinnornas kön även är att betona vilken stor resa kvinnorna 

har gjort samt att ibland ifrågasätta hur de klarar av allt. Cecilia Hertz får bland annat frågan 

om hur hon orkar och vågar tro på sig själv vilket tycks utgå från att Hertz i normalfallet inte 

borde orka eller tro på sig själv. Detta ser väldigt annorlunda ut i artiklarna med de manliga 

entreprenörerna. Här ges läsaren istället information om att Melker Andersson är en 

”tävlingsmänniska” (Entreprenör nr 4, 2013), att Jonas Reinholdsson ”alltid varit driven och 

påhittig” (Entreprenör nr 6, 2011) och att Jonas Karlsson har en ”hands on-attityd” och är en 

”mastemind” (Entreprenör nr 8, 2012). Att Cecilia Hertz benämns som Pippi Långstrump 

medan Melker Andersson benämns som stjärnkrögare (som har ett imperium) och Jens 

Karlsson och James Widegren benämns vid metaforen webbkungar, visar även på vilka 

tydliga könsmärkta uttryck som Entreprenör använder sig av då kvinnliga och manliga 

entreprenörer ska beskrivas. För att referera till Edström (2002) är detta ur genusperspektiv 

problematiskt eftersom att könsstereotyper tenderar att förhärliga det manliga och förminska 

det kvinnliga (Edström 2002, 30-31).  

Ytterligare ett mönster i artiklarna med kvinnliga entreprenörer (som saknas i artiklarna med 

manliga entreprenörer) är att kvinnorna delvis framställs som mindre individualistiska och 

dessutom mer tacksamma än männen. Detta då det i texterna tydliggörs att de på något sätt 

har tagit hjälp av andra, eller har andra att tacka, för sin entreprenöriella framgång. Varken 

Jonas Reinholdsson, Melker Andersson eller Jens Karlsson och James Widegren uttrycker att 

det var något annat än deras egen drivkraft och vilja som fått dem att starta företag. I artikeln 

med Karin Skoog ges dock information om att det var på grund av hennes pappa som hon 

kom att starta företag och att framgången känns fantastisk medan det i artikeln med Cecilia 

Hertz står att hon lyckas med sitt arbete på grund av att hon har ett duktigt team bakom sig. 

Att den dominerande bilden av den kvinnliga entreprenören utgörs av en leende (ofarlig) och 

ödmjuk kvinna kan givetvis bero på att kvinnorna vid fototillfällena helt enkelt har sett glada 

ut samt att de faktiskt är mer ödmjuka än de manliga entreprenörerna. Dock kan inte 

bildkompositioner med en flygande Pippi Långstrump eller en polotröjdragandes kvinna 

bortförklaras som en ren slump vilket innebär att tidskriften aktivt haft intentionen att 

porträttera kvinnorna på detta sätt. Det är även tveksamt att de kvinnliga entreprenörerna ler 

på alla bilder som tas på dem, varför man kan ifrågasätta varför i princip samtliga bilder på de 

kvinnliga entreprenörerna visar upp en leende kvinna. Enligt Edström (2002) finns en önskan 

hos journalister och fotografer att kvinnor med makt som porträtteras på bild ska le så att de 

framställs som ofarliga och kvinnliga, och detta kan eventuellt vara en förklaring till att 

kvinnorna på så många bilder ler.  
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Det är även den publicerande tidningens val om de väljer att ha med citat som till exempel 

”jag är en ganska tjejig tjej” eller ”jag ska jävlar i mig visa dem” eller om de väljer/låter bli att 

fokusera en hel artikel på hur det är att vara kvinna i en mansdominerande bransch. De citat 

som tidningen använder sig av uppstår heller inte av en ren slump utan detta beror på vilka 

frågor som ställs under intervjun. På grund av att artiklarna med de kvinnliga respektive 

manliga entreprenörerna skiljer sig åt på många sätt går det därför att anta att de olika frågor 

som ställs till kvinnor respektive män skiljer sig åt, vilket på så vis påverkar vilka slags 

svar/citat tidningen sedan kan använda sig av.  

 

6.2 Diskussion 
Analysresultaten har i likhet med både nationell (Kroon Lundell 2012; Edström 2002) och 

internationell forskning (Hamilton 2013; Ahl & Marlow 2012) visat på att könsstereotyper i 

de sex artikelreportagen verifieras i enlighet med rådande genusordning och 

entreprenörsdiskurs. Detta går att se då de kvinnliga entreprenörernas profession lyfts fram 

senare än de manliga entreprenörernas, att en ständig könsaktualisering förekommer för dem 

samt att fler hinder lyfts fram i artiklarna med de kvinnliga entreprenörerna.  

Enligt de analyserade artiklarna skulle det kunna gå att dra slutsatsen att kvinnliga 

entreprenörernas väg mot framgång faktiskt är mer problemfylld än de manliga 

entreprenörernas. Med tanke på att kvinnliga entreprenörer är i minoritet kan detta i och för 

sig addera en problemaspekt som de manliga entreprenörerna undkommer, men troligtvis har 

inte heller manliga entreprenörer alltid en spikrak väg till sin entreprenörsmässiga framgång. 

Det är därför värt att ifrågasätta varför de kvinnliga och de manliga entreprenörernas väg mot 

framgång porträtteras på så olika sätt. Att som kvinna med entreprenörsambitioner ges bilden 

av att det är svårare för kvinnor än för män att starta företag leder förmodligen till att ännu 

färre kvinnor uppmuntras till att bli entreprenörer. Att kvinnliga entreprenörer målas upp som 

avvikare till den stereotypa entreprenören kan ha sina förklaringar i att kvinnliga 

entreprenörer trots allt är i minoritet, men detta borde vara ytterligare ett skäl till att arbeta för 

att få kvinnor att inte framställas som avvikare/ovanliga. Då den svenska entreprenöriella 

verkligheten ser ut som den gör, med kvinnliga entreprenörer i minoritet, kan det visserligen 

finnas en relevans i att bilden av en mer problemfylld väg för kvinnor inte undanhålls. Här 

krävs dock en balans av hur stor del av dessa problem som får uppta de kvinnliga porträtten, 

annars tenderar bilderna av kvinnliga entreprenörer framförallt att fungera avskräckande.    

Resultaten i denna studie bekräftas till stor del av tidigare forskning som gjorts på området. 

Dock visar denna studie på att försök från tidskriftens sida görs att vara genusmedveten. Detta 

är denna studies unika bidrag till kunskapsläget om entreprenörsforskning samt representationer 

av kvinnor i medier inom näringslivet, och något som tyder på att denna forskning bör 

modifieras i enlighet med dessa resultat.  

Ett försök till denna genusmedvetenhet görs bland annat genom att det i samtliga av artiklarna 

med de kvinnliga entreprenörerna ifrågasätts varför det finns färre kvinnliga än manliga 

entreprenörer. Här påpekar exempelvis Cecilia Hertz att hon vill se fler kvinnor i  
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teknikbranschen, Ellinor Eineren menar att det är tråkigt att inte fler unga tjejer startar företag 

medan huvudfokus i artikeln om Karin Skoog hamnar på att hon är en kvinna i en värld av 

Mad Men. Ännu en tänkbar strategi att visa upp genusmedvetenhet på visas då tidskriften på 

ett omslag med en kvinna väljer en rubrik som ”Herre på täppan”. Även om slutresultatet blir 

att entreprenören på bildens könstillhörighet blir det som hamnar i fokus visar detta på ett 

försök till att bryta mot de traditionella könsstereotyperna som förekommer inom 

entreprenörsdiskursen. I andra artiklar liknas den kvinnliga entreprenören vid ”världens 

starkaste (visserligen ’tjej’)” som knäpper sina tvivlare på näsan, eller som ”framtidens 

innovatör”. I samtliga artiklar om de kvinnliga entreprenörerna lyfts även (om än först efter 

ett tag) entreprenörernas professionella kontext fram, där läsaren dessutom får information om 

entreprenörkvinnornas framgångar. Att de kvinnliga entreprenörerna dessutom över huvud 

taget lyfts fram i den mån det görs, och tillägnas reportageartiklar, får även i sig ses som ett 

försök till genusmedvetenhet, då kvinnliga entreprenörer trots allt utgör en minoritet.  

Även i artiklarna med de manliga entreprenörerna återfinns vissa tendenser till att tidskriften 

försöker vara genusmedveten. Ett exempel är tidskriftsomslaget med Melker Andersson 

(Entreprenör nr 4, 2013) där bilden på Andersson snarare konnoterar till en glad 

pannkaksstekande hemmafru än till en tävlingsinriktad ”stjärnkrögare”. Ytterligare ett 

exempel är artikeln med Jonas Reinholdsson (Entreprenör nr 6, 2011) där ett nyckelord i 

texten är kärlek, ett ord som snarare konnoterar till mjuka egenskaper än till den stereotypa 

entreprenörsdiskursen. Ordet kärlek pryder dessutom tidskriftsomslaget tillsammans med 

Reinholdssons leende ansikte.   

Trots dessa försök till genusmedvetenhet blir det dominerande intrycket ändå att tidskriften 

tillgodoser den manliga blicken, the male gaze (Lindgren 2009, 174). När till exempel 

entreprenören som blivit utsedd till framtidens innovatör (Ellinor Eineren) porträtteras, är det 

en kvinna med ”glammiga Maria Montazami-lockar” som i bild och text får sätta agendan för 

hennes entreprenörskap. Överlag porträtteras de kvinnliga entreprenörerna i bild på ett sätt 

som konnoterar till modelldiskurser snarare än till en yrkesmässig, professionell diskurs, där 

kopplingar till profession (framförallt på tidskriftsomslagen) saknas. Entreprenörskvinnorna 

reduceras på så vis vid ett första intryck till något vacker att titta på.  

Det är inte enbart de kvinnliga entreprenörerna som stereotypiseras i enlighet med en 

etablerad syn på manligt entreprenörskap. Även de manliga entreprenörerna faller här offer 

för stereotypisering, men skillnaden är att de manliga entreprenörerna till skillnad från de 

kvinnliga, snarare gynnas av denna stereotypisering. I kontrast till den vackra kvinnan med 

glammiga Maria Montazami-lockar målas bilden av tävlingsinriktade och målmedvetna 

”masterminds” istället upp hos de manliga entreprenörerna, vilket får de manliga 

entreprenörerna att framstå som än mer skickliga och professionella medan de kvinnliga 

entreprenörerna snarare förminskas. Detta tycks tala för att Svenskt Näringsliv tänker in 

framför allt en manlig läsare då både de kvinnliga och de manliga porträtten tycks 

reproducera patriarkala föreställningar om vad som är normalt kvinnligt o normalt manligt. 

I analysmaterialet går det att urskönja en diskursiv kamp där Entreprenör försöker tillämpa en 

genusmedveten diskurs som till synes krockar med en traditionell entreprenörsdiskurs som 
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innehåller genusfördomar och därmed positionerar kvinnor som ”avvikande” (i likhet med 

Hamilton 2013; Ahl & Marlow 2012). Denna entreprenörsdiskurs innefattar i sin tur 

genusstereotyper som utgår ifrån att normalentreprenören är en man med traditionellt manliga 

egenskaper, och häri återfinns även the male gaze som en slags kompromiss då trots allt en 

kvinnlig entreprenör får ta plats. 

Den svenska jämställdhetspolitiken syftar till att kvinnor och män ska ha samma villkor 

gällande makt och möjlighet att påverka sina liv (Regeringen.se). Svenskt Näringsliv, en av 

Sveriges största arbetsgivarorganisationer, är en viktig samhällelig aktör och enligt dem själva 

”näringslivets ledande opinionsbildare” som säger sig verka för en allmän intressegemenskap 

där de anser att företagande har en avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd. 

Om Svenskt Näringsliv säger sig verka för en allmän intressegemenskap, där både kvinnor 

och män ska lyftas fram som entreprenörer, går det att fastslå att de genom tidskriften 

Entreprenör och mot bakgrund av den svenska jämställdhetspolitiken, trots försök till 

genusmedvetenhet, misslyckas med detta. Att de kvinnliga entreprenörernas profession tycks 

komma i skymundan av vikten att belysa deras utseende och könstillhörighet samt att deras 

väg till framgång målas upp som mer problemfylld än männens således för att kvinnliga och 

manliga entreprenörer inte ges jämställda förutsättningar i sin roll som entreprenörer i 

tidskriften Entreprenör. 

Att Svenskt Näringsliv är en inflytelserik opinionsbildare och samtidigt uppvisar dessa 

konserverande attityder kan leda till negativa konsekvenser, dels ur ett genusperspektiv, dels 

även ur ett tillväxtperspektiv. Om man ansluter sig till Sturken & Cartwrights (2009) synsätt, 

att vi konstruerar vår värld genom representationer, kan det nämligen finnas demokratiska 

faror i att kvinnor representeras som avvikande då det gäller entreprenörskap. Om kvinnor 

och män matas med mediebilden av att entreprenörskap är något först och främst manligt, där 

fokus hos de kvinnliga entreprenörerna hamnar på deras kön, utseende (likt Edström 2002), 

affärsmässiga hinder och ”ovanlighet”, kan detta nämligen leda till att färre kvinnor 

uppmuntras till att ta steget att starta eget företag. Ur ett tillväxtperspektiv, där Svenskt 

Näringsliv säger sig verka för en ”allmän intressegemenskap om företagsamhetens avgörande 

betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd” (Svenskt Näringsliv 2013) kan detta även 

medföra ekonomiska faror då en skev och stereotyp bild av entreprenörskap leder till att färre 

människor (kvinnor) uppmuntras till att starta företag.  

 

7. Förslag på vidare forskning 

 
Denna studie har kommit fram till att kvinnliga och manliga entreprenörer representeras på 

olika sätt i text och bild tidskriften Entreprenör vilket i sin tur leder till att de kvinnliga och 

manliga entreprenörerna inte ges jämlika förutsättningar i sina roller som entreprenörer. Dock 

har det framkommit att det från Entreprenörs sida tycks finnas en genusmedvetenhet med 

intentionen att även kvinnor ska belysas som framgångsrika och starka entreprenörer. Att 

denna genusmedvetenhet trots allt ”faller offer” för en genusstereotyp, maskulin, 
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entreprenörsdiskurs vore intressant att undersöka vidare. Här skulle det vara intressant att 

studera hur denna genusmedvetenhet och entreprenörsdiskurs ser ut vid representationen av 

manliga entreprenörer som driver företag inom traditionellt sett kvinnliga branscher (t.ex. 

vård och omsorg) för att se om genusmedvetenheten här framträder mer eller mindre. 

Under denna studies arbetsgång har det även uppstått frågor kring hur skribentens och 

fotografens kön i ett senare skede bidrar till hur den kvinnliga och manliga entreprenören 

kommer att representeras i artikeln. Här skulle det vara intressant att låta urvalet baseras på 

enbart kvinnliga alternativt manliga entreprenörer för att sedan ta fasta på om 

entreprenörsrepresentationerna framstår som mer eller mindre stereotypa beroende på 

skribentens och fotografens kön.  
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8. Sammanfattning  
 
Syftet med denna uppsats är att studera entreprenörsporträtt i tidskriften Entreprenör för att 

utröna om tidskriften i sina porträtt skapar jämställda förutsättningar för såväl kvinnor som 

män i rollen som entreprenörer. Detta undersöker jag genom följande frågeställningar:  

1. Vilka eventuella likheter och skillnader finns i representationen av de kvinnliga 

respektive manliga entreprenörerna?  

 

2. Hur framträder kontraster i representationer mellan bilduttryck och textuttryck i de 

valda entreprenörsporträtten?  

 

Den generella vetenskapliga metoden för denna uppsats är en kvalitativ text- och bildanalys 

med inslag av diskursanalys. Som forskningsdesign tillämpas fallstudien som tillhör den 

kvalitativa metodskolan. De teoretiska utgångspunkter som används är 

diskursteori/diskursbegreppet, representationsteori, genusteori samt stereotypbegreppet. 

Utöver dessa teorier och begrepp tillämpas även entreprenörsteori. 

Analysresultaten visar att det finns flera olika skillnader i hur de kvinnliga respektive manliga 

entreprenörerna representeras i tidskriften Entreprenör. De mest framträdande skillnaderna är 

att de kvinnliga entreprenörernas profession presenteras senare än de manliga 

entreprenörernas, att de kvinnliga entreprenörerna tidigt könsmärks i artiklarna, samt att de 

kvinnliga entreprenörernas väg till framgång beskrivs som mer problemfylld än de manliga 

entreprenörernas.  

Tidskriften Entreprenör visar på försök att anamma en genusmedvetenhet i sina artiklar men 

denna genusdiskurs tycks ändå i slutändan duka under för en könsstereotypisk, manlig 

entreprenörsdiskurs, där den kvinnliga entreprenören ses som något avvikande. Kvinnliga och 

manliga entreprenörer ges därmed inte jämställda förutsättningar i sina roller som 

entreprenörer utifrån en samlad värdering av hur deras personporträtt konstrueras text- och 

bildmässigt i tidskriften Entreprenör.  

 

 

. 
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