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Abstract 
 
Purpose: Sweden is one of the world's most equal countries in many ways but not when it 
comes to senior leadership roles since men mostly hold them. Therefore the principal aim of 
this study is to examine how gender is constructed in Swedish business media regarding 
senior leaders in the private sector. The purpose is to describe and question the norms of 
gender in the society through identification of the media discourse in newspapers. We are 
theorizing and analysing why the media discourse and gender is constructed the way it is, 
because in the end we want to make a change towards gender equality with reference to 
senior leaders in the private sector in Sweden.    
 
Methodology/approach: The study has a critical perspective, with a radicalstructuralist and  
-humanist approach. We conduct a critical discourse analysis using Norman Fairclough’s 
three-dimensional model to analyse articles in Swedish business journals.    
 
Conclusion: From the result of the analysis there is clearly a distinct construction of gender 
in articles regarding Swedish leaders in Swedish business media. The construction mediates 
an idea of the male as a more legitimate and natural leader than the female and contains an 
explicit establishment of gender, at least regarding the female leader. Another conclusion is 
that the media discourse and gender construction are clearly influenced by the arguments in 
gender and leadership theories and foremost by the theories of feminine leadership.  
 
Keywords: Gender, discourse, critical discourse analysis, media, leadership 
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Centrala begrepp 

Denna uppsats är i flera avseenden olik många andra uppsatser som har skrivits och skrivs 
inom företagsekonomiområdet, både till ämnet men också sett till den teori och metod som 
tillämpas. Det kan därmed uppstå svårigheter i att förstå innebörden av de ställningstaganden 
som görs samt de begrepp som används. Därför vill vi underlätta för dig som läsare, och ge 
dig några verktyg för att du skall kunna skapa dig en rättvisande bild av denna studie. Detta 
genom att ge en överblick och en kort förklaring till några centrala begrepp som behövs för 
förståelsen av denna uppsats och därför är av värde att ha med sig vid läsningen av den.  
 
Diskurs = syftar i denna uppsats till den syn på begreppet som förekommer inom 
forskningsområdet; (studiet av) diskurs som språkliga mönster beroende av eller som ett 
resultat av en viss social och kulturell kontext. 
Diskursmetod = en forskningsmetod för att studera språkliga egenskaper och diskurser i tal 
och/eller skrift. 
Diskursanalys = i diskursanalys ämnar forskaren se till den sociala världen genom en analys 
av språket. 
Funktionalism = det vanligast förekommande synsättet inom vetenskap och forskning samt 
bland gemene man, som bygger på en tro på objektivitet samt samhället som ett fast, reglerat 
system. 
Genusteori = förklaringar och analyser av “... hur konstruktioner av kön skapas, återskapas 
och förändras. … Könsskillnader förklaras och analyseras utifrån kvinnors och mäns olika 
villkor i samhället, istället för utifrån föreställningar om väsensskillnader.” (Wahl, 
Holgersson, Höök & Linghag, 2001) 
Kritisk diskursanalys (KDA) = En gren inom teori och metod för diskursanalys som syftar till 
att, genom analys av språket och dess koppling till inom vilken kontext detta förekommer, 
studera och analysera hur relationerna ser ut mellan sociala strukturer och diskurser, samt vad 
som är fel i samhället och hur detta kan förbättras eller rättas till. (Bergström & Boréus, 
2012; Fairclough, 2010) 
Radikalt angreppssätt = ifrågasätter det som är samt ser till hur det kan förändras. 
Radikalstrukturalism = vetenskapligt synsätt som bygger på grundantaganden om objektivitet 
och behovet av en genomgripande samhällsförändring. 
Radikalhumanism = vetenskapligt synsätt som bygger på grundantaganden om subjektivitet 
och behovet av en genomgripande samhällsförändring. 
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1 Inledning – varför genus, media och diskurs? 

I följande kapitel skildras bakgrunden till det problem, samt definitionen av genus, som 
uppsatsen bygger på och utgår från. Efter detta följer en diskussion kring innebörden av de 
grundläggande antaganden som forskning och teori vilar på samt en redogörelse av studiens 
paradigmatiska utgångspunkt, då även den är av central betydelse i denna studie. En 
problematisering görs utifrån studiens tre huvudgrenar – genus, media och diskurs – som 
mynnar ut i inledningskapitlets avslutande avsnitt där studiens problem och frågeställning 
samt dess syfte och bidrag presenteras. 
 

1.1 Bakgrund – den ojämställda toppen 

Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Och det 
gäller inte minst chefsmarknaden. Det är våra olika förväntningar på 
kvinnor och män som styr vem som blir chef. Om vi ska öka andelen 
kvinnliga chefer och säkra framtidens ledarförsörjning måste vi vända upp 
och ned på den traditionella bilden av chefen som en medelålders, vit, 
heterosexuell man med hemmafru. (Ledarna Sveriges chefsorganisation, 
2014, s. 2) 

 
Jämställdhet har varit på den politiska agendan i årtionden och har haft en stor inverkan på 
det Svenska arbetslivet (Wahl, 2014), och år 2015 är ett betydande år då Sverige för första 
gången utövar en uttalad feministisk utvecklings- och utrikespolitik (Gillberg, 2015). Sverige 
anses vara ett av världens mest jämställda länder med starkt rotade normer kring genus och 
jämställdhet, och är återkommande rankade i topp i undersökningen “Gender Gap Index” 
som årligen sammanställs av World Economic Forum. Mätningen utgår från fyra olika 
nyckelområden: hälsa, utbildning, ekonomi och politik, och år 2014 rankades Sverige på 
fjärde plats i världen (World Economic Forum, 2014). Detta kan vara en effekt av de lagar 
och bestämmelser som föreligger, exempelvis inom arbetslivet där en central lag är: “lag 
(1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet” (Edström & Mölster, 
2014; Regeringskansliet/Lagrummet, 1979), men också det faktum att kvinnor i Sverige 
sedan länge har varit myndiga samt haft rösträtt jämfört med andra länder i världen. Det finns 
även en jämn fördelning mellan kvinnor och män i arbetslivet då en mer jämställd 
arbetssituation förekommer i de svenska hemmen, vilket dels kommer av de förutsättningar 
med exempelvis barnomsorg som har utvecklats genom det svenska välfärdssystemet. 
(Westerberg, 1998)  
 
Trots framgången kring jämställdhet har forskning pekat på ihållande ojämlikhet och 
segregation, samt en ständig rekonstruktion av asymmetriska maktrelationer mellan män och 
kvinnor i nordiska organisationer (Tienari, Holgersson, Meriläinen & Höök, 2009). Detta blir 
tydligt gällande näringslivets högre ledande positioner, i en kontext där jämställdheten 
fortfarande lyser med sin frånvaro och där män är överlägsna kvinnor; i antal, vad gäller 
formella, makthavande och/eller auktoritära positioner men också i status och inkomst 
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(Alvesson & Due Billing, 2011; Kusterer, 2014; Wahl & Höök, 2007; Wilson, 2008). I den 
granskning, av de 50 största företagen i Sveriges alla län, som presenteras i Ledarnas 
jämställdhetsbarometer för år 2014 framkommer det att det fortfarande är nio av tio företag 
som har en vd som är man (Ledarna Sveriges chefsorganisation, 2014). Alvesson och Due 
Billing (2011) menar att kvinnliga chefer förekommer i större grad på de lägre positionerna, 
de är vanligen chefer över individer av deras eget kön och när det kommer till beslutsfattande 
anses de mestadels ge underlag till beslut som i slutändan tas av män. 
 
Även om andelen kvinnor kan tyckas öka på chefspositioner så är könshierarkin inom 
organisationer och på ledande positioner nästintill oförändrad i Sverige under senare år 
(Alvesson & Due Billing, 2011; Ledarna Sveriges chefsorganisation, 2014; Brydolf, 2015). 
Sverige är alltså ett av världens mest jämställda länder, men inte bland näringslivets ledare på 
högre positioner. I detta avseende är Sverige istället sämre på jämställdhet än många andra 
länder och rankas här som en medelmåtta (King/Grant Thornton, 2015; Jakobsson, 2013). 
Bland annat länder som Ryssland, Kina och flera Afrikanska länder, som för oss utåt sett kan 
upplevas vara mindre jämställda än Sverige i många andra avseenden (exempelvis kvinnans 
roll i hemmet), har rankats i topp de senaste åren.  
 
Denna ojämvikt i Sverige har även kommit att ifrågasättas på grund av att kvinnor och män 
utgör en lika stor del av arbetsmarknaden (Wilson, 2008) samt att kvinnor, i större 
utsträckning än män, är mer högutbildade (Wahl, 2014; Kelan, 2008; Ledarna Sveriges 
chefsorganisation, 2014) och därav bör vara lämpade för ledarrollen. Just utbildningsnivå 
lyfts fram som någonting som har bidragit till att många kvinnor rekryteras till chefstjänster i 
Kina; där inställningen är att den som är bäst lämpad för tjänsten alltid skall få den – och där 
gruppen av de numera högutbildade kvinnorna har tagit plats (Jakobsson, 2013). 
 
Detta faktum kring fördelningen på arbetsmarknaden och kvinnors högre utbildningsnivå, i 
kombination med att Sverige är klassat som ett i hög grad jämställt land, visar enligt oss på 
att förutsättningarna finns för jämställdhet mellan könen på ledande positioner i näringslivet. 
Frågan som vi då ställer oss är varför det ännu inte är det? I denna uppsats avser vi att bidra 
till att besvara denna frågeställning genom att studera om och hur media medverkar till att det 
ser ut på detta sätt – genom dess konstruktion av genus i artiklar om ledare. En förklaring är 
att den klassiska bilden av ledaren som en man, vilken även är den som har förekommit inom 
ledarskapslitteraturen (Kelan, 2008), är den som lever kvar i samhället – att det är den sociala 
normen för hur en ledare skall vara (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). Kusterer 
(2014) hävdar att ledar- och chefskap, i Sverige likt i många andra länder, fortfarande är 
karaktäriserat som något maskulint, vilket skulle kunna vara en förklaring till att det 
fortfarande förekommer en ojämvikt. 
 
Vi är av uppfattningen att jämställdhet kommer av de underliggande normer som 
förekommer i samhället vilka kan påverkas av de ovanstående nämnda aspekterna som styr 
hur jämställdheten ser ut “på pappret”, men ej kan anses vara helt beroende av dem. Vi anser 
att detta blir tydligt gällande jämställdheten bland ledare i Sverige, där den inte har haft en 
positiv utveckling trots att förutsättningarna finns. Due Billing och Alvesson (2000) 
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argumenterar för att dessa ojämlika förhållanden inte kan lösas endast genom att tvinga ut 
kvinnor på ledande poster för att bryta mönstret av män som ledare, utan att det krävs 
forskning på vilka underliggande normer i samhället som orsakar denna obalans. Det är dessa 
samhällsnormer som vi intresserar oss för, och ämnar undersöka i denna studie, för att ge en 
ökad förståelse för samt bidra till en förändring av den ojämställda situationen. 
 

1.1.1 Genus ≠ kön  
Vi vill i ett inledande skede av uppsatsen tydliggöra betydelsen av genus och den definition 
som vi antar och utgår från, då begreppet används genomgående i studien och det är genom 
detta synsätt som vi ser på övriga beståndsdelar i uppsatsen. Ett förekommande problem är att 
genus likställs med kön (Kelan, 2008), vilket är missvisande. Vi har valt att dels använda oss 
av den begreppsförklaring som Wahl (2014) lyfter i sin studie, om genus som en social, 
kulturell och föränderlig konstruktion som går att lokalisera i den sociala praktiken och som 
verkliggörs genom social interaktion; vilken vi, för en bättre förståelse, kompletterar med 
Wrights och Hollands (2014) syn på att: genus förstås inte som någonting en person är, utan 
snarare som någonting en person gör. Genus uppstår i, och är existerande genom, 
återkommande social interaktion med andra människor, eller genom anpassningen av 
beteenden och handlingar utifrån normativa föreställningar av vad som är lämpligt för 
respektive kön. Genus är därför en konstruerad idé och ett ideal som uppstår i 
interaktionsprocesser i samhället och som sedan strukturerar dessa interaktioner. (ibid.; Wahl 
et. al, 2001) Dessa definitioner tillämpas då de reflekterar vår syn på genus väl samt stämmer 
överens med de grundläggande antaganden som studien samt vald teori och metod utgår från 
– uppfattningar om normer som socialt konstruerade och samhället som socialt och kulturellt 
betingat samt föränderligt.  
 

1.2 Studiens grundläggande antaganden och de fyra paradigmen 
 
Som bekant för de flesta så kan människor ha olika sätt att se på världen och sin omgivning, 
och detta gäller även inom vetenskap och forskning. Detta avsnitt verkar för att du som läsare 
skall få en inblick i att det finns olika sätt att se på saker och ting inom detta 
forskningsområde, vilket har inverkan på hur forskningen genomförs och vad den ämnar 
göra, samt få en uppfattning om vad det innebär. Det synsätt som vi anammar innebär att vi 
antar studien med en specifik syn på världen och samhället samt dess sociala strukturer, som i 
detta fall skiljer sig från mycket av den tidigare forskning som behandlar ämnet ledarskap. 
Nedan följer därför en redogörelse för studiens, och därav vår, kritiska utgångspunkt och val 
av kritisk diskursanalys som teori och metod. Detta då resonemanget är av stor vikt för att ge 
en uppfattning om de grundantaganden som studien utgår från; för att du som läser skall ha 
en förståelse för studien som helhet samt dess beståndsdelar. (Burrell & Morgan, 1979) 
 
Burrell och Morgan (1979) lyfter fram fyra sociologiska paradigm som kan användas för en 
analys av många olika samhällsläror och dess bild av verkligheten. De olika paradigmen 
antar olika perspektiv i analysen av ett socialt fenomen och utgår från olika ståndpunkter och 
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bilder av världen. De definierar fyra syner på den sociala världen baserad på olika 
övergripande teoretiska antaganden gällande vetenskapens och samhällets natur – de bygger 
på skilda grundläggande antaganden som är “tagna för givna”. Detta kan förklaras med att de 
representerar genom vilka “glasögon” människan ser på världen, och har sin utgångspunkt i 
motstridiga antaganden kring objektivitet och subjektivitet samt förekomsten och behovet av 
regleringar eller radikal förändring. Ett paradigm har styrkan “objektiv – reglering” i sina 
glas medan ett annat har “subjektiv – radikal förändring” etc.  
 
Burrell och Morgan (1979) menar att de fyra paradigm som de urskiljer är motstridiga i sina 
grundläggande antaganden och därför är ömsesidigt uteslutande, vilket innebär att vårt val av 
synvinkel och angreppssätt styr utifrån vilka grundläggande antaganden vi gör och ser på vår 
studie, men även att det utesluter andra synsätt och antaganden. Som nämnts ovan blir detta 
vitalt att lyfta fram i en studie likt denna, som anammar ett kritiskt synsätt och därigenom går 
emot det paradigm som ofta har antagits inom forskningen på det valda området och 
förekommer hos gemene man – det funktionalistiska. Vi är dock av uppfattningen att de 
radikala paradigmen går att kombinera, då vi kommer att röra oss inom båda dessa paradigm. 
Vi är genomgående radikala men antar teoribildningar som både är högst objektivt inriktade 
och sådana som bygger på uppfattningen om subjektivitet – vi är till största del 
radikalstrukturalister men kan ej utesluta att vissa radikalhumanistiska teoretiska resonemang 
och diskussioner även förekommer.  
 
Funktionalistiska teorier ses som statiska av den anledningen att de avser, och är angelägna 
om, att förklara status quo. I detta avseende är konfliktteorier där vi positionerar oss inom 
ramen för antaganden om radikal förändring, med ett radikalhumanistiskt och  
-strukturalistiskt synsätt, av ett helt annat slag. De är istället inriktade på, och försöker 
förklara, processer för förändringar av djupt rotade strukturer i samhället och dessas natur, i 
motsats till förändring av en mer ytligt och kortlivad karaktär. Dessa är till stor del präglade 
av Marxistisk teori som i grunden anses vara samhällskritisk, vilket kan förklaras som att det 
finns en föreställning om ett behov av en radikal samhällsförändring. (Burrell & Morgan, 
1979) 
 
Det funktionalistiska synsättet däremot ser på omvärlden som stabil och som någonting som 
går att förstå som sammanlänkade element i en helhet, medan de radikala angreppssätt som vi 
antar i denna studie utgår från att det finns en motstridighet och en grundläggande motsägelse 
mellan olika element i en samhällsstruktur. I många funktionalistiska teorier används 
mekaniska och biologiska jämförelser som hjälp för att visa på och förstå den sociala världen. 
De radikala angreppssätten, som förekommer inom paradigmen för radikalstrukturalism och  
-humanism, ser snarare på olika alternativ än accepterar status quo; de söker 
utvecklingsmöjligheter lika mycket som den faktiska verkligheten, vad som är möjligt snarare 
än vad som är, och är ofta visionära och utopiska. (ibid.) 
 
Funktionalismen är det synsätt som har präglat samhället, och individerna i det, under en 
längre tid, samt är det paradigm som har dominerat inom forskning av organisationer. Vi 
anser dock att den funktionalistiska synen är för konservativ samt oförmögen till att bidra 
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med förklaringar och/eller lösningar som kan åstadkomma social förändring, vilket vi ämnar 
göra med denna studie. Vi har därför valt att lämna denna “klassiska” syn på de sociala 
strukturerna och har därmed gjort ett paradigmskifte. (Burrell & Morgan, 1979) I stället 
anammar vi ett kritiskt förhållningssätt, med en radikalstrukturalistisk och -humanistisk 
inriktning, för att på så sätt ifrågasätta och förändra den ojämställdhet som råder i det svenska 
samhället gällande ledare av olika kön.  
 
Ett konfliktteoretiskt förhållningssätt som är baserat på antagandet om en djupgående 
strukturell konflikt och som engagerar sig för radikal förändring av samhället är inte förenligt 
med ett funktionalistiskt perspektiv. Detta är av relevans att ha med sig i läsningen av denna 
uppsats då det, som nämnts, är det funktionalistiska perspektivet som genomsyrar många 
människors synsätt samt mycket av forskningen. Skillnaderna dem emellan är därför av 
betydelse att lyfta fram vid analyser av samhällsteorier. (ibid.) 
 
Utgångspunkten som vi har valt syftar inte enbart till att förstå den värld vi lever i – att se, 
förklara och acceptera status quo – utan även till att ifrågasätta och förändra den. (ibid.) Vi 
ser kritiskt på den övervägande funktionalistiska synen och är av uppfattningen att det behövs 
en förändring i samhället. Därför har vi valt att genomföra denna studie med hjälp av och 
utgångspunkt i en kritisk diskursanalys, vilken förklaras mer ingående i kapitel två samt vad 
det innebär praktiskt för vår studie och analys i kapitel tre.  
 
Att vi har valt att göra en kritisk diskursanalys kommer dels som en effekt av att den är 
förenlig med det synsätt som antas i studien, men valet har även en effekt på synsättet då 
teoribildningen kring kritisk diskursanalys bygger på flera uppfattningar och antaganden om 
den sociala verkligheten och språket som en produkt av denna. Likt diskussionen kring de 
olika paradigmen innebär tillämpningen av diskurs som teori och metod dels att vi kommer i 
kontakt med den rådande debatten kring grundläggande antaganden om hur bland annat 
kunskap skapas, subjektivitet konstrueras och hur samhällets strukturer ser ur (Wetherell, 
Taylor & Yates, 2001). Centralt i diskursiva studier är de komplexa, men också kraftfulla och 
fundamentala, diskussioner kring vad det innebär att vara människa, vad som räknas som 
“verkligt” samt vad som menas med det “sociala” (ibid.). Inom diskursteorin går man emot 
de synsätt som finns inom funktionalismen kring existensen av förutbestämda och objektiva 
sanningar, kunskap och bilder av verkligheten, och har en uppfattning om verkligheten som 
föränderlig: ”Genom språkliga kategoriseringar och distinktioner formas den sociala världen 
eller verkligheten och blir på så sätt begriplig eller möjlig att förstå. Som diskursteoretiker 
ställer man sig därför inte bakom antaganden om naturbestämd kunskap eller objektiva 
sanningar och verklighetsbilder” (Jansson, 2010, s. 20). Fokus ligger vid språket, som en 
produkt och reflektion av den sociala kontext som det finns i men även som en producent av, 
och en del i att konstruera, den – språket är en slags samhällspraxis (Fairclough, 1995; 
Jansson, 2010; Litosseliti & Sunderland, 2002; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Valet av 
teori och metod samt de grundläggande antaganden som studien bygger på är alltså starkt 
sammankopplade. 
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1.2.1 Grundläggande antaganden utifrån genusteori  
“Ursprunget till framväxten av forskningen om kön under de senaste ca 35 åren finns således 
i den sociala praktiken. Forskningen och den växande teoribildningen är resultatet av ett 
flertal händelser och processer som alla har med själva könsordningen i samhället att göra.” 
(Wahl et. al, 2011, s. 28) 
 
I den allmänna föreställningen om könsskillnader finns det ofta en uppfattning om att det 
ligger i mannens och kvinnans natur att de är och beter sig på olika sätt, och att det därför 
också är naturligt att de passar bättre och sämre i olika roller och situationer. Inom 
genusforskningen förklaras dessa könsskillnader istället som sociala konstruktioner som styrs 
av villkor och könsordningar, vilka innebär “maktrelationen mellan könen på en strukturell 
nivå. I organisationer uttrycks den via könsstruktur och symboler” (Wahl et. al, 2001, s. 38). 
Att studier av dessa villkor behöver genomföras för att kunna förklara skillnader i 
framställningar och fördelningar av män och kvinnor är ett grundläggande antagande inom 
genusteorin. (ibid.) 
 
Genusteori är ofta feministisk, vilket innebär att den syftar till att beskriva och förändra en 
situation där kvinnan är i en underordnad position – och fokus ligger på kvinnan (Alvesson & 
Due Billing, 2011). Vi antar i denna studie ett perspektiv som inte endast kan ses som 
feministiskt, även om studien kommer ur ett feministiskt problem, då vi ser till hur genus 
konstrueras gällande både män och kvinnor. De teorier som behandlas är även dem ur 
genusteorin, men inte endast feministiskt inriktade utan även sådana som antar ett 
genusperspektiv på organisations- och ledarskapsteori. 
 
Genomgående i uppsatsen anammar vi ett genusperspektiv där vi i den senare delen av 
uppsatsen gör en analys av den diskurs som förekommer i media genom teoretisering utifrån 
resonemang ur genusteorin. Genusteorin är i grunden normkritisk och ifrågasättande av de 
rådande samhällsstrukturerna och den funktionalistiska synen, och går därför att koppla till de 
radikala teoribildningarna. Den utgår från att det finns ett behov av att problematisera den 
könsblindhet som förekommer i praktiken likväl som i teorin, och är därför kritisk i grunden. 
Då den också utgår från, och grundas i, det radikalhumanistiska paradigmet styrker det vårt 
kritiska förhållningssätt ytterligare – och ger oss en överensstämmelse i de paradigmatiska 
utgångspunkter som förekommer i de olika teorier som är utgångspunkt för, samt tillämpas, i 
denna studie. (Wahl et. al, 2001; Alvesson & Due Billing, 2011) Att all genusteori vilar på 
samma grundläggande kritiska angreppssätt innebär att risken för metodologiska motsägelser 
är liten. Vi kommer, eller behöver, därför ej lägga någon värdering i ur vilka delar av 
genusteorin som teoretiska argument hämtas, och kan utgå från att så länge som det är 
genusteoretiska resonemang kan de ses som hemmahörande i denna studie.  
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1.3 Problematisering – jämställdhet som en effekt av mediediskurser 
 

1.3.1 Mannen = ledaren och kvinnan = den “annorlunda” ledaren 
Statistiken och de resonemang kring jämställdhet som presenterades i bakgrunden samt det 
synsätt som förekommer i forskning och bland människor i allmänhet visar på den 
problematik som samhället, och vi alla, står inför gällande jämställdhet mellan kvinnor och 
män som ledare. Det är också dessa siffror, samt att ledare och chefer traditionellt sett har 
varit män med stereotypiskt manliga egenskaper, tillsammans med djupt rotade kulturella 
idéer som innebär att ledarskapskontexten genomsyras av manlighet. Även 
ledarskapslitteraturen och -forskningen har gjorts av och varit skriven om, och för, män; och 
därför har kvinnors prestationer sedan de har intagit ledarpositioner utvärderats i förhållande 
till mäns (Cabrera, Sauer & Thomas-Hunt, 2009; Kelan, 2008; Wilson, 2008; Due Billing & 
Alvesson, 2000; Wahl et. al, 2011). Eftersom bilden av ledarskap är påverkad av bilden av 
manlighet blir kvinnan oförenlig med ledarrollen – och de har blivit någonting som avviker 
från det “normala”. (Wahl et. al, 2011) Detta har sedan kommit att speglas i 
ledarskapsteorier, även om det kanske inte var syftet, som vi återkommer till senare i 
uppsatsen. Due Billing och Alvesson (2000) menar även att denna konstruktion av ledarskap 
inom ramen för manlighet, som ett resultat av den dominerande andelen män inom 
ledarskapskontexten, har inflytande på hur många kvinnor som blir ledare. 
 

1.3.2 De funktionalistiska manliga ledarskapsteorierna och kvinnligt ledarskap 
Forskningsresultaten och teorierna inom området för ledarskap har traditionellt sett inte 
berört kvinnors erfarenheter, vilket kanske egentligen inte är så konstigt då det är först de 
senare decennierna som kvinnor har innehaft höga ledande positioner (Wilson, 2008). Det 
som kan ses som problematiskt är att det inom ledarskapsämnet har varit anmärkningsvärt 
tyst gällande de underliggande paradigmatiska, och i detta fall funktionalistiska, antaganden 
som understödjer majoriteten av den forskning som har gjorts på området (Alvesson & 
Spicer, 2012). Detta blir ett problem när förhållandena inom området förändras, i det här 
fallet då kvinnor även inträder som ledare i näringslivet och inom det offentliga, och teorin 
bygger på antaganden om stabilitet. Alvesson och Wilson (2008) lyfter, i introduktionen till 
boken Organisation, arbete och ledning, att litteratur som introducerar organisations- och 
ledarskapsämnet i stor utsträckning behandlar samma teman, teorier och modeller och sällan 
ifrågasätter eller ser bortom dem – de beskriver och accepterar hur det ser ut och nöjer sig 
med det. Vi ser det därför, likt Alvesson och Wilson (2008), Wahl et. al (2011) med flera, 
som vitalt att lyfta fram kritik mot det klassiska paradigm som i dag fortfarande präglar 
forskningen inom detta område; och att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt, både vad gäller 
de grundläggande antaganden som antas i studien men också genom den teori och tidigare 
forskning som vi utgår från och använder oss av samt genom valet av metod – diskursanalys. 
 
Som en effekt av att ledarskapsteorin i stor grad har varit vad som kategoriseras som 
maskulin har det under de senare decennierna inom genus- och organisationsteorin vuxit fram 
en gren som behandlar kvinnligt ledarskap – som ett försök till en jämställd ledarskapsteori. 
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Det har i forskning ägnats mycket tid och resurser åt att analysera hur män och kvinnor är 
ledare på olika sätt, för att sedan gå över till diskussioner kring “manliga” och “kvinnliga” 
ledarstilar. Begreppet och idén kring kvinnligt ledarskap bygger på en uppfattning om att en 
kvinnlig ledarstil har vuxit fram ur de olika strukturella och kulturella förutsättningar som 
kvinnor har haft i samhället; som underordnade män samt som ansvariga för familj och barn. 
(Wahl et. al, 2011; Due Billing & Alvesson, 2000; Alvesson & Due Billing, 2011) Denna 
inriktning beskriver alltså ett kvinnligt ledarskap, men blir egentligen en redogörelse av hur 
kvinnor är (skall vara?) som ledare – mjuka, empatiska och omhändertagande – med 
förutsättningen att de är annorlunda än män som ledare - som istället beskrivs som självsäkra, 
självständiga och kompetenta. (Wilson, 2008; Due Billing & Alvesson, 2000) Ur detta har 
det vuxit fram en del i ledarskapsteorin som ofta benämns “genus och ledarskap”, men som 
mestadels behandlar kvinnligt ledarskap och de faktorer som ligger bakom detta.  
 
Trots ett behov av en förändring av den manliga ledarskapsforskningen och -teorin till att 
innefatta en bredare syn på ledarskap har den istället kompletterats med ett könsinriktat 
bidrag i form av en förklaring till hur män och kvinnors ledarskap ser ut, med förutsättningen 
att de ser olika ut. Vi ser detta som problematiskt främst av två anledningar. Dels att 
ledarskapsteorin ursprungligen antar funktionalistiska antaganden och handlar om en 
förklaring av status quo, och att detta inslag av kvinnligt ledarskap därför kan framställas och 
uppfattas på samma sätt – som en förklaring av hur kvinnor är som ledare. Då 
ledarskapsteorin av samma anledning sällan heller ifrågasätter hur eller varför saker och ting 
framställs som de gör kan resultatet bli att det, genom hur det lyfts fram i teorin, bildas ramar 
för hur kvinnliga ledare skall vara. Detta samtidigt som det i denna del av 
ledarskapsforskning och -teori behöver ske en förändring för att den skall vara, eller kunna 
bli, könsneutral. Vi anser att det istället behövs ett ifrågasättande av varför status quo ser ut 
som det gör, snarare än en tydligare uppdelning mellan könen.  
 
Ett ytterligare problem är att ett försök till jämställdhet görs genom att sätta etiketten 
”manlig” på ursprungsteorierna inom ledarskap och komplettera med en teoribildning med 
etiketten ”kvinnlig”, som dessutom i flera avseenden ställs som varandras motsatser. Dessa 
benämningar, även om de inom genusteori snarare handlar om kulturella, sociala och 
kognitiva fenomen (Due Billing & Alvesson, 2000), blir i vardagligt tal ofta starkt 
förknippade med män och kvinnor (Wahl et. al, 2001). Det förstärker istället uppdelningen av 
män och kvinnor utifrån genetiska förutsättningar; och då huvuddelen av 
ledarskapslitteraturen kategoriseras som maskulin blir den endast tillhörande män, och 
kvinnan blir fortsatt utesluten ur ledarskapskontexten. Vi ser även att denna indelning, som 
lätt kan resultera i en biologisk, funktionalistisk syn på ledare och genus som kopplas till kön, 
då inte heller går ihop med bilden av vad genus är – den sociala konstruktionen av kön 
(Wahl, 2014).  
 
Vi tror, likt Due Billing och Alvesson (2000), att idén kring och begreppet kvinnligt 
ledarskap snarare blir missvisande och riskabelt avseende jämställdhet mellan könen och den 
sociala utvecklingen. Dessa aspekter blir i sin tur problematiska av den anledning att 
forskning och teorier bidrar till utvecklingen av de föreställningar som kommer att finnas och 
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praktiseras i samhället, nu och i framtiden (Alvesson & Due Billing, 2011) – och därför 
snarare bör motarbeta jämställhet än gynna den. 
 
Ur de traditionella ledarskapsteorierna har det även vuxit fram en kritisk forskningsgren 
(Alvesson & Spicer, 2012) som likt Wilson (2008) ifrågasätter de tidigare antaganden som 
har gjorts i teorin, samt där kvinnligt ledarskap både kan hänföras till, samt kritiseras inom, 
denna gren. Kelan (2008) menar, i enlighet med resonemanget som Alvesson och Due Billing 
(2011) för, att denna kritiska forskningsinriktning antar att ledarskapslitteratur inte bara 
återspeglar praktiken utan även har en avgörande roll i att skapa den. Utifrån ovanstående 
antaganden och synsätt kan vi se att det innebär att ledarskapslitteraturen har en direkt effekt 
på, eller en del i att forma, de uppfattningar som förekommer i samhället kring ledarskap, 
vilka vi är intresserade av att se närmare på.  
 
Ett sätt att se på dessa, som tillämpas här, är genom en diskursanalys av medietexter. Vi 
anser, likt Tienari et. al (2009), att en sådan inriktning, med ett kritiskt förhållningssätt till 
befintlig teori och samhällspraxis, är av stor betydelse för att det traditionella synsättet på, 
och den rådande ojämvikten mellan, ledare av olika kön skall kunna förändras. Vi ifrågasätter 
därför, likt Wilson (2008), den klassiska funktionalistiska synen samt det för givet tagna, men 
även den genus- och ledarskapsteoretiska teoribildningen kring kvinnligt ledarskap och dess 
effekt på jämställdheten inom ledarskapskontexten. 
 

1.3.3 Media som en spegel och skapare av sociala normer 
Så, varför medietexter? Media är ett forum för skapande och spridning av sociala normer – 
hur man skall se på, förhålla sig till och agera i samhället – vilket innebär att medietexter 
formar den sociala verkligheten. Även för att media har en aktiv roll i att skapa ramar för 
föreställningar kopplade till genus och därför är ett fruktbart sätt att närma sig genus- och 
ledarskapsrelaterade problem. Trots dess relevans lyfts media upp som ett relativt outforskat 
område för att se till hur genus och ledarskap konstrueras och kan förändras genom diskurs 
(Tienari et. al, 2009), vilket gör det än mer befogat att studera i detta avseende.  
 
Engström (2008) beskriver media som:     

... ett symboliskt offentligt rum, där olika röster formulerar vad som är 
viktiga samhällsfrågor och -problem, kommer med förklaringar, 
tolkningsalternativ, svar och lösningar. Den ökade mediekonsumtionen 
brukar antas betyda att mediernas beskrivningar av världen får allt större 
betydelse i vår kultur. Liksom många medie- och journalistikforskare 
uppfattar jag medierna idag som en av de viktigaste – kanske den viktigaste 
– källan till representationer av världen, kunskapssystem, normer och 
värderingar. (s. 41)    

   
Inom i stort sett all den forskning som vi har tagit del av framställs media som en produkt av 
de sociala och kulturella strukturerna, värderingarna, relationerna och praktikerna, men även 
som en del i att reproducera och skapa dem (Fairclough, 1995). Med detta synsätt spelar 
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alltså media en stor och avgörande roll i processen med att fastställa den sociala normen, och 
genom konsumtionen av media gör då även varje människa detta (Litosseliti & Sunderland, 
2002). Därmed ingår i förståelsen av det som behandlas i media både en reflektion kring, och 
konstruktion av, den sociala verkligheten, och synsättet går väl ihop med det som vi utgår 
från ur genusteorin om genus och könsroller som socialt konstruerade.  
 
Media kan därför anses ha ett stort inflytande på det nutida samhället när det kommer till att 
främja särskilda versioner av den sociala verkligheten samt ogiltigförklara och exkludera 
andra, vilket gör media till ett adekvat studieobjekt för oss för att kunna ge en förståelse av 
hur samhällsnormerna kring könsroller och ledarskap ser ut och skapas (Tienari et. al, 2009). 
Detta argument kan understödjas med Faircloughs (1995) resonemang om att analyser av 
mediespråket bör uppmärksammas som ett viktigt element inom forskning på nutida 
processer för samhälls- och kulturell förändring, vilket är syftet med den metodologiska 
utgångspunkt som vi antar i denna uppsats. Han hävdar att dess relevans är svår att ifrågasätta 
för studier på området då massmedia har en central roll i samtida samhällssystem samt att den 
makt som media har genom sin språkliga och diskursiva natur bör uppmärksammas. (ibid.) 
Så om den bild som ges i den traditionella ledarskapslitteraturen av mannen som ledare och 
kvinnan som en kvinnlig, och “någon annan slags”, ledare är den som förekommer i vårt 
samhälle bör den även gå att se i en analys av media.  
 
I Sverige finns ett flertal stora affärstidningar som når hundratusentals läsare varje vecka och 
publicerar mängder av texter som berör ledarskap och kvinnor och män på ledande 
positioner. Just tidningar och artiklar ur dessa, som analyseras i denna studie, kategoriseras 
som normativ media (Ross, 2012). Med antagandet om tidningar som en viktig aktör i 
normbildningen i samhället ser vi därför att dessa affärstidningar har en betydande roll i att 
visa på och skapa de normer som berör ledare, och ledares könsroller, i det svenska 
samhället. Media, som producent och reproducent av bilder kring hur saker och ting är och 
bör vara, är därför en högst adekvat kontext att studera konstruktion av genus i, vilket även 
lyfts fram av ett stort antal forskare.  
 
Edström (2002) skriver i boken Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv att 
bilden som media förmedlar har stor inverkan på hur vi ser på varandra, och därför även på 
hur vi ser på vad som förväntas av kvinnor och män. Wright och Holland (2014) skriver i sin 
artikel att media är en långt ifrån könsneutral företeelse och istället i hög grad könsbunden – 
likt ledarskapsteorin. Media har en inverkan på samhällets, och individernas, föreställning av 
genus genom att det “bildar ramar” för vår förståelse av kön vilket gör det än så viktigt att 
studera (Tienari et. al, 2009). Genom media etableras och upprepas normer kring genus och 
det kan även ses som ett framgångsrikt organ för att upprätthålla ett samhällssystem med en 
traditionell syn på könsroller (Kelan, 2013; Lazar, 2005).  
 
Media kan vara en del i att skapa normer för hur vi, som individer, skall se på företeelser i 
samhället, och kan därför också vara ett framgångsrikt organ för att förändra en traditionell 
syn på könsroller. Detta resonemang för även Edström och Mölster (2014) när de lyfter fram 
att media har en förmåga att både kunna motverka och påskynda utvecklingen av 
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jämställdhet, exempelvis genom att presentera samt påtala framsteg i jämställdhetsfrågan 
samtidigt som det kan bidra till den stereotypiska bilden av kvinnor och män. Hur media 
framställer kvinnliga ledare kan därför ha en effekt på hur representationen av kvinnor i höga 
ledande positioner kommer att utvecklas och se ut (Edström, 2002). Vi hävdar, likt Wright 
och Holland (2014), att medias roll som könsförmedlare därav måste tas på största allvar och 
ifrågasättas, vilket vi ämnar göra genom en kritisk analys av de genusdiskurser som 
förekommer i medietexter kring män och kvinnor som ledare inom svenskt näringsliv.  
 
Due Billing och Alvesson (2000) menar på att flertalet av de dominerande föreställningar och 
värderingar som förekommer i samhället, förekommande och påverkande hos både män och 
kvinnor, speciellt kvinnor aktuella för chefspositioner, behöver reflekteras kring på ett 
djupare plan. Det sätt som vi gör detta i vår studie är genom att undersöka hur språket, genom 
medietexterna, förmedlar dessa föreställningar och värderingar då vi genom vårt val av 
diskursteori och -metod antar att språket är en förmedlare och producent av samhällsnormer. 
 

1.3.4 Språkets roll och diskurs 
Om man vill förstå hur könsordningen kodas, skapas och återskapas är 
språket en avgörande del i processen. … Och språket är … en grundpelare i 
förståelsen av könsordningen som symbolisk och människan som en 
kulturvarelse. (Wahl et. al, 2001, s. 138; 152) 

 
Språkliga kategoriseringar är något som påverkas av, samt skapas i, kulturella och historiska 
kontexter vilket bidrar till en uppfattning om att verkligheten är föränderlig (Jansson, 2010) – 
likt normer kring genus. Språk är ej ett fastställt och slutet system, utan dynamiskt, komplext 
och föränderligt, och därav är all, talad eller skriven, text oskiljbar från sin direkta, 
institutionella och sociokulturella kontext (Litosseliti & Sunderland, 2002). Språk är inte 
enbart en kanal som förmedlar information kring bakomliggande beteenden, sinnestillstånd 
eller hur fakta om världen kommuniceras. Språket anses emellertid även vara en “maskin” 
som är en del i att bilda den sociala världen. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) Ur denna 
synvinkel är språket inte endast en kod för kommunikation som beskriver den sociala 
verkligheten utan i diskurssynsättet ses språket snarare som en social verklighet i sig (Lämsä 
& Tiensuu, 2002). 
 
Fairclough (1995) belyser relationen mellan maktutövning och användningen av språket och 
att människor inte alltid är medvetna om denna, vilket, i vårt fall, kan tyckas belysa 
mediernas kanske omedvetna inverkan på den enskilda individen och hur denna ser på 
verkligheten. Denna relation blir även viktig att lyfta av den anledningen att ledarskap är nära 
förknippat med makt, samt att det har funnits en föreställning om mannen som överordnad 
kvinnan – som den med mer makt. Det är även denna patriarkala könsordning som den 
centrala ledarskapsdiskursen är grundad i. (Wahl et. al, 2011) 
 
Fairclough (1995) beskriver diskurs som ett speciellt sätt att se på vår användning av språket, 
som en form av samhällspraxis. Litosseliti och Sunderland (2002) uttrycker en liknande, 
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utvecklad uppfattning om diskurs som en samhällspraxis; som reflekterar och konstruerar den 
sociala verkligheten. Jansson (2010) menar i sin tur att begreppet diskurs oftast implicerar en 
uppfattning om att “språket är strukturerat i olika betydelsemönster eller meningssystem som 
formar och organiserar vår omvärldsuppfattning och våra sociala relationer” (Jansson, 2010, 
s. 21). Alla olika diskurser representerar ett specifikt sätt att se på den sociala världen, 
exempelvis genom hur vi uppfattar och pratar om den (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
 
I en diskursanalys ämnar forskaren därför se till den sociala världen, snarare än att se 
verkligheten som oberoende av dess aktörer, då diskurs är tolkat som en konstruktion skapad 
av sociala aktörer som utvecklar och upprätthåller den genom att använda språk och 
kommunikation (Lämsä & Tiensuu, 2002). Denna syn på språket som en förmedlare, samt 
konstruktör, av den sociala verkligheten gör att vi ser det som ett adekvat studieobjekt för en 
förståelse för hur verkligheten ser ut kring de uppfattningar som finns i samhället gällande 
ledare av olika kön.  
 
Sett ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv ger studier av diskurser inte bara tillgång till 
att studera institutioner och samhällspraktiker utan även den sociala bild som skapas genom 
dessa praktiker samt dessas konsekvenser (Lazar, 2005). Det kritiska angreppsättet för 
diskursanalys, som vi antar i denna uppsats, syftar till att bidra till social förändring där 
intentionen är att skapa mer jämställda maktförhållanden i samhället (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000). 
 
Användning av språk, eller av diskurser, i media skapar ett koncept av idéer kring kön och 
kvinnligt och manligt samt relationen mellan kvinnor och män i ledarpositioner, genom vilka 
vi förstår och relaterar till vår omvärld (Lämsä & Tiensuu, 2002). Genom att analysera 
diskurser går det även att lära mycket om de sammanlänkade och särskilda betydelser som 
läggs i diskursiva strategier som understödjer socialt förtryck, och det kan därför ge viktiga 
insikter till feministiska strategier för förändring. Därav syftar den kritiska diskursanalysen 
med ett feministiskt grundat problem och denna studie till att vara starkt samhällskritisk, där 
effekten skall vara ett ingripande som leder till förändring. Inom detta synsätt är därför alltid 
kritiska studier av diskurser i samhället av central betydelse. Så länge som det finns en 
problematik kring jämställdhet inom en samhällspraktik finns det alltså en relevans i att se till 
hur diskurser rörande detta fenomen tar sig uttryck. (Lazar, 2005) Av den anledningen kan vi 
se att en studie av kritisk diskurskaraktär inom ett område där det fortfarande finns en stor 
jämställdhetsklyfta – som i fallet gällande kvinnor och män på ledande positioner – är av 
relevans, och av betydelse för att en förändring skall kunna ske. I detta fall har vi valt att 
fokusera på hur de förekommer i media, då detta är ett forum inte bara för upprätthållande av 
institutionaliserade uppfattningar och normer utan även för möjlighet till en förändrad allmän 
syn och praktik. 
 
Lämsä & Tiensuu (2002) menar att det är svårt att låta samhällsnormer och diskurser vara 
“konstant” då exempelvis konceptet kvinnligt ledarskap kan betyda olika saker över tid, men 
också inom olika kulturer; ingenting är stabilt, utan allting påverkas av tid och rum. Detta 
tolkar vi som att studier likt denna aldrig kommer att kunna erbjuda en fixerad bild av hur det 
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ser, eller har sett, ut över en längre tidsperiod. Så länge det finns ojämlika förhållanden som 
behöver förändras är de därför alltid av relevans att genomföra, för att ge en bild av hur det 
ser ut i dagsläget samt för att kunna påvisa utvecklingsbehov och bidra till förändring. 
 

1.4 Tidigare forskning – skillnader mellan könen 
 
Diskursanalyser av media är ett relativt nytt fenomen, men som har expanderat snabbt de 
senaste åren (Kearney, 2012). Vi har gjort ett stort antal sökningar på tidigare forskning inom 
ämnet och tagit del av flertalet studier som har gjorts. De som vi har hittat och tagit del av är 
främst gjorda i andra länder än Sverige samt inom andra forum för diskurs än media eller, om 
de är gjorda i Sverige och av media, med andra analysmetoder än kritisk diskursanalys. Vi 
kommer nedan att presentera samt föra en diskussion kring vad som har kunnat urskiljas i 
några av de tidigare studier som har gjorts inom området för hur kvinnor och män framställs 
samt konstrueras i media. 
 
Gemensamt för all tidigare forskning som vi har tagit del av är att de visar på att kvinnor och 
män skildras på olika sätt – oavsett om det gäller hur de lyfts fram i text eller på bild. Det 
finns även en ojämställd fördelning av män och kvinnor som lyfts fram i media. Baker, 
Aldrich & Nina (1997) visar i sin studie på att andelen kvinnliga företagsledare i USA, trots 
att dessa har ökat kraftigt sedan 70-talet, i stort sett är osynliga i media och att när det är en 
kvinna som berörs blir hon ofta just en representant för kvinnor – vilket är ett fenomen som 
även lyfts i teorin.  
 
Vi bör ha i åtanke att flera av studierna är genomförda i andra länder, med andra kulturer, och 
att vi därför inte kan anta att samma resultat hade kunnat ses i Sverige då bilderna som 
framställs är en effekt av samhället som de har producerats i. Detta behandlar även Lazar 
(2005) i inledningen till sin bok om feministisk kritisk diskursanalys där hon 
uppmärksammar problematiken i att prata om könsroller som någonting universellt och 
heltäckande. Dock så presenteras även forskning nedan som visar på att liknande 
förhållanden har förekommit i Sverige, som även har bidragit med insikter inom fältet och 
har inspirerat oss till denna studie.  
 
Kelan (2008) lyfter fram att tidigare forskning som har gjorts genom diskursanalyser av 
ledarskapsteori visar på att när dessa teorier har uppmärksammat könsfrågan, efter att ha 
kategoriserats som maskulina, lyfter de fram “den kvinnliga ledaren” som någon med ett 
annat sätt att leda och andra egenskaper är “den vanliga ledaren”. Genom detta så har 
kvinnan som ledare blivit den som könsbestäms, och den som stör ordningen i den annars 
“könslösa” organisationen. Så, medan forskning på genus inom organisationsområdet har 
blomstrat, kan man fråga sig hur mycket som huvudfåran av ledarskapslitteratur har 
förändrats egentligen. Även om mycket av den nya litteraturen behandlar genus är den 
fortfarande begränsad; även om genus nämns är fortfarande dimensionerna av vad det 
betyder och vad det skulle kunna ha för innebörd för det paradigm som har förekommit inom 
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ledarskapsteorin outforskade. (Kelan, 2008) Liknande resultat finns i många av de studier 
som har undersökt hur ledare framställs i media. 
 
Som vi nämnde ovan visar ett flertal forskare och studier på liknande resultat kring att 
mediernas framställning av män och kvinnor, både som ledare och politiker, skiljer sig åt 
(Wright & Holland, 2014) och att det i slutändan tycks gynna män och maskulinitet. Den 
kvinnliga ledaren tycks framställas som en representant för sitt kön – som något annorlunda 
och nymodigt – samt när det är någonting positivt som lyfts fram så finns fortfarande ett 
fokus på deras kön och “tvetydiga identitet” medan mannen som ledare i stället är en 
“neutral” individ. (Lämsä & Tiensuu, 2002; Wright & Holland, 2014) Edström (2002) har 
gjort en studie, liknande vår men genom en innehållsanalys av svensk media, och sett 
liknande fenomen som ovanstående forskare även konstaterat; att kvinnor och män skildras 
olika i media, där schablonerna är tydligt könsmärkta samt att kvinnan ofta sammankopplas 
med stereotyper och blir exempelvis “städgumma” eller “järnlady”.  
 
I boken Feminist Critical Discourse Analysis presenteras en kritisk diskursanalys av media 
berörande politiker i Portugal. Resultatet av denna visar att den ojämställda situationen bland 
högre uppsatta inom politik och näringsliv gör att kvinnor inte har samma möjligheter som 
män, samt att denna sociala skiktindelning och diskriminering speglades i de nyhetsartiklar 
som analyserades. (Lazar, 2005)  
 
Edströms (2002) studie var den första som inspirerade oss till denna uppsats och gav en 
utgångspunkt inom det valda ämnet. Dock ser vi att denna studie är begränsad på grund av att 
forskaren har valt att genomföra analysen genom en innehållsanalys, vilket innebär att man 
inte intresserar sig för de bakomliggande språkliga och sociala strukturer och praktiker som 
har inverkan på det som framkommer av analysen i samma utsträckning som i en kritisk 
diskursanalys. Detta gjorde att vi såg att det fanns ett behov av att, genom en kritisk 
diskursanalys, gå in mer på djupet och studera medietexters underliggande betydelser och 
aspekterna till varför de bilder som förekommer i media ser ut som de gör samt varifrån de 
kommer. 
 
Slutsatsen blir därmed att det har gjorts liknande studier på området som visar på att den bild 
av ledare som finns i ledarskapslitteraturen – med mannen som den naturliga ledaren och 
kvinnan som avvikaren, samt med manliga respektive kvinnliga egenskaper – även är den 
som förekommer i media. Den kan även, utifrån detta, antas vara den allmänna uppfattningen 
av ledare och ledarskap. Dock är de studier som är utförda i Sverige, och därför kan ge en 
bild av de samhällspraktiker som förekommer här, gjorda för ett antal år sedan, och kan därav 
inte ses som rättvisande för hur det ser ut idag. Eller så är de ej gjorda med samma 
angreppssätt, urval och/eller teori och metod som vi tillämpar, vilket gör att vår studie ger en 
annan, mer djupgående förståelse för vad de bilder som tidigare forskning har visat på, om de 
fortfarande finns, kommer ur. En ytterligare aspekt som stärker denna studies relevans, sett 
till vad tidigare studier har presenterat, är att vi analyserar text ur affärsmedia som är ett 
relativt outforskat område för studier likt denna – med valt angreppssätt, teori och metod, 
samt ämne (Tienari et. al, 2009).  
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1.5 Problem 
 
Delar av det som presenterats ovan visar på att Sverige, generellt sett, ses som ett av världens 
mest jämställda länder, och på många plan har jämställdheten gått fort framåt. När det 
kommer till ledare på högre nivåer visar dock siffrorna fortfarande på långt ifrån jämställda 
förhållanden mellan män och kvinnor. Därav finns det en relevans i att se på vilka normer 
som finns i samhället gällande ledare; om den traditionella bilden av ledaren som har 
förkommit i ledarskapsteorin som genomsyras av maskulinitet lever kvar eller om 
uppkomsten av fenomenet och forskningen kring kvinnligt ledarskap har lyckats åstadkomma 
en mer jämställd bild. Detta för att dels visa på hur det faktiskt ser ut och föra ett resonemang 
kring varför det kan tänkas se ut som det gör, samt för att kunna åstadkomma en förändring.  
 
Diskurser, och i detta fall i media, skall ge samt vara en bild av den sociala verkligheten och 
förekommande samhällspraxis. I enlighet med redogörelserna ovan blir det tydligt att tidigare 
forskning visar på en ojämlik framställning av kvinnor och män i organisations- och 
ledarskapslitteratur samt i media. Dock är de sociala normerna samt diskurserna som 
förekommer i media beroende av samhället och kulturen och därigenom var de är 
producerade, samt kan ej ses som statiska utan föränderliga. Det går därför ej att dra några 
slutsatser utifrån dessa studier kring hur det ser ut i Sverige, eller idag. Därav ser vi det av 
intresse och relevans att avgränsa oss till och studera hur genus förekommer i diskurser i 
media som behandlar detta avgränsade område, i Sverige och nära i tiden. Detta har mynnat 
ut i följande frågeställning som studien syftar till att besvara: 
 
Hur konstrueras genus i affärsmedias skildringar av män och kvinnor som ledare?  
 
När vi i detta avseende använder oss av begreppet konstrueras syftar vi till diskursteorins 
innebörd av språket som en bild, eller skapande, av den sociala verkligheten.  
 

1.6 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och ifrågasätta samhällets normer kring genus, med 
avseende på ledare inom svenskt näringsliv, genom hur de framställs och konstrueras i media. 
Detta för att åstadkomma en förändring av den rådande jämställdhetsproblematiken gällande 
könsfördelningen på ledande positioner i svenska organisationer. Studien syftar till att 
identifiera och ifrågasätta mediadiskursen kring ledare och dess innebörd sett till 
konstruktionen av genus samt jämföra den med, och analysera, diskutera och teoretisera hur 
och varför den ser ut som den gör utifrån resonemang ur genusteori med koppling till 
organisation och ledarskap. 
 
Vi är av uppfattningen att språk och media dels är en bild av de rådande normer som 
förekommer i samhället samtidigt som de har en roll i att upprätthålla och skapa dem. Därför 
ser vi att en analys av medietexter och -diskurser, den kontext de produceras i samt av 
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diskurserna utifrån de sociala praktiker kring genus som de kan hänföras till kan uppfylla 
studiens syfte.  
 
Utifrån studiens syfte samt ambitionen att teoretisera det vi ser är dess bidrag både empiriskt 
och teoretiskt. Studien bidrar empiriskt med en aktuell förståelse för om det finns några 
skillnader i hur män och kvinnor som ledare framställs i media, var de finns och om det 
därigenom finns en tydlig konstruktion av genus som upprätthåller den ojämställda 
situationen. Vi bidrar empiriskt genom att beskriva hur mediadiskursen kring ledare av olika 
kön samt dess genuskonstruktion ser ut idag. Den kan därigenom även ge en möjlig 
förklaring till att jämställdheten mellan ledare av olika kön inte har förändrats mer än den har 
gjort. Sedan har studien även ett teoretiskt bidrag genom en kritisk granskning av vissa 
resonemang i genus- och ledarskapsteori, genom teoretiseringen av resultatet ur textanalysen. 
Då vi prövar och ifrågasätter befintlig genus- och ledarskapsteori kan vi därigenom uttala oss 
om de delar som behandlas kan anses som giltiga eller behöver utvecklas eller förändras. 
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2 Teori och metod – diskurs och kritisk diskursanalys 

I nedanstående kapitel introduceras studiens teori och metod, diskurs och diskursanalys, 
vilket i detta fall kan ses som en “paketlösning”. Dessa beskrivs först utifrån tre element; 
diskurs som begrepp, diskurs som teori och diskurs som metod. Därefter görs en mer 
ingående redogörelse för studiens angreppsätt – kritisk diskursanalys – vilket kan ses som 
studiens analytiska ramverk. Utgångspunkten tas i Faircloughs synsätt och utarbetade 
modell för kritisk analys av diskurs – Faircloughs tredimensionella modell. Modellens 
dimensioner, bestående av text samt diskursiv och social praktik, beskrivs mer ingående i 
slutet av kapitlet.  
 

2.1 Diskurs 
 
Diskursbegreppet har varit uppmärksammat inom forskningen under de senaste drygt tjugo 
åren och används på en rad olika sätt utan en egentlig specifik benämning för dess innehåll, 
både i vetenskapliga texter men också i debatter. Begreppet kan användas i olika 
sammanhang och med tanke på att dess betydelse anses vara relativt oklar vill vi förtydliga 
hur vi kommer att använda begreppet genom att särskilja tre begrepp åt gällande diskurs – 
diskurs som begrepp, diskurs som teori och diskurs som metod eller diskursanalys. (Howarth, 
2007; Winther Jörgensen & Phillips, 2000) 

Diskurs som begrepp är som vi nämnde ovan svårdefinierat men kan bland annat förklaras 
som: “... ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen)” (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). Diskurser förekommer i ett flertal olika kontexter, 
exempelvis i texter, tal, bilder, gester, ansiktsuttryck etc. (Lämsä & Tiensuu, 2002). 

Diskursteori har grundats ur flera tänkares uppfattningar om vad diskurs är, hur den skapas, 
utvecklas samt upprätthålls (Howarth, 2007). Diskursteorier ger möjliga sätt att studera hur 
språk kan ge mening till upplevelser, genom att behandla diskurs som: (a) språkligt – text 
med mönster och regler tillhörande specifika sammanhang, (b) sociologiskt – interaktion 
genom konversation som fungerar som socialt “lim”, och (c) manifestationen av kulturella 
sätt att tänka och handla. (Litosseliti & Sunderland, 2002)  

Studerandet av diskurs, alltså diskursanalys, kan på ett enkelt sätt förklaras genom att det är 
en granskning av språket (Wetherell, Taylor & Yates, 2001). Det finns ett flertal olika 
inriktningar att tillämpa gällande diskursanalys, men då vi har ett kritiskt förhållningssätt blir 
det naturligt att tillämpa en kritisk diskursanalys. Angreppsättet syftar till att uppdaga och 
åstadkomma en förändring av den befintliga ojämställdhet som existerar mellan män och 
kvinnor på ledande positioner i samhället (Lazar, 2005), vilket är en del av syftet med denna 
studie.  

Angreppsättet kan liknas vid en “paketlösning” och kan ses som en metodisk och teoretisk 
helhet. Därför har vi valt att ha ett integrerat avsnitt för teori och metod kring kritisk 
diskursanalys då vi, som många andra, anser att det ej går att särskilja dem i detta avseende 
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(Chouliaraki & Fairclough, 1999; Bergström & Boréus, 2012; Fairclough, 2010; Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000) Valet av teori har gjorts utifrån att den skall användas som ett 
verktyg för att studera en befintlig samhällsproblematik.  

 
2.2 Kritisk diskursanalys 
 
I nedanstående avsnitt redogörs det för studiens angreppsätt – kritisk diskursanalys. Det 
består av flera filosofiska utgångspunkter; det vill säga villkor för språkets roll i den sociala 
konstruktionen av världen, metodologiska principer för tillvägagångssättet, teoretiska 
metoder och modeller, och slutligen specificerade tekniker för textanalys, vilka beskrivs mer 
ingående i senare delar av detta kapitel samt i nästkommande kapitel.  
 
Studien tar sin utgångspunkt i Faircloughs angreppsätt då vi, i enlighet med författarna 
Winther Jörgensen och Phillips (2000) samt Bergström och Boréus (2012), anser att det är 
den mest utvecklade teorin och metoden inom området för kritisk diskursanalys, för 
forskningsstudier av samhälle, kultur och kommunikation. Fairclough utvecklade denna 
metod med syftet att ge möjligheten att undersöka sociala förändringar (Fairclough, 1992). 
Kritisk diskursanalys är i hög grad förknippad med Fairclough (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000) vilket blir tydligt då forskarens ställningstaganden ofta är förekommande och 
framträdande i den litteratur och forskning inom området som vi har tagit del av när vi har 
inhämtat och fördjupat oss i material till studien.  
 
Vi anser att Faircloughs (1992) inriktning har en mer tillämpbar och praktisk utgångspunkt 
till skillnad från exempelvis Foucault, som också ligger bakom vissa grundläggande 
antaganden som förekommer inom fältet för diskurs och diskursanalys. Hans filosofiska 
synsätt kring diskurs tycks vara mer abstrakt samt svårtillämpat och kan snarare ses som en 
grundsyn till hur forskare ser på diskurs idag än som ett verktyg för att, som i vårt fall, 
analysera text. Trots att vi ej avser att uttalat anamma Foucaults synsätt i vår teoretiska 
utgångspunkt finns hans perspektiv närvarande i den teori som vi har valt att använda oss av. 
Vi ser därför att det är av värde att lyfta fram detta för att belysa den centrala roll som han har 
spelat inom ämnet för diskurs, där han har haft en stor inverkan på den samhällsvetenskapliga 
och humaniora inriktningen. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
Vi kommer att tillämpa kritisk diskursanalys då den, till skillnad från de andra inriktningarna 
som exempelvis psykologisk diskursanalys, syftar till att göra en lingvistisk textanalys av hur 
språket används i den sociala interaktionen i en större social kontext – social praktik. Därav 
motiveras valet av att använda Faircloughs tredimensionella modell som ett verktyg för 
kommande analys vilken presenteras nedan. (ibid.) 
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2.3 Kritisk diskursanalys som analytiskt ramverk 
 
Den kritiska diskursanalysen går ut på att “... utforska och kartlägga maktrelationer i 
samhället, och att formulera normativa perspektiv varifrån man kan kritisera dessa relationer 
och peka på möjligheter till social förändring” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 8). 
Angreppsättet har ett centralt fokus i att se på hur relationerna ser ut mellan sociala strukturer 
och diskurser, samt vad som är fel i samhället och hur detta kan förbättras eller rättas till 
(Bergström & Boréus, 2012; Fairclough, 2010). Därmed ämnar vi i denna studie att kartlägga 
sambanden mellan den sociala praktiken, den diskursiva praktiken och användningen av 
språket. Valet av denna analysmetod är lämpligt för att analysera texter ur affärspress rörande 
ledare, och därmed se hur diskursiva praktiker kan påverka och bidra till att ojämlika 
maktförhållanden skapas och reproduceras, i vårt fall mellan kvinnor och män inom 
näringslivet högre positioner. Uppsatsens valda inriktning och metod påstås inte vara politiskt 
neutral, utan istället politiskt engagerad där intentionen är att bidra till en förändring i 
samhället. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
Inom kritisk diskursanalys förstås diskurs som en slags social praxis – diskurser konstituerar 
processer av produktion, reproduktion och ombildning av samhällsstrukturer; inkluderat 
sociala- och maktrelationer, kunskap och identiteter (Chouliaraki & Fairclough, 1999; Lazar, 
2005; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). KDA är en relationell form av forskning på ett 
sådant sätt att det centrala är sociala relationer snarare än särskilda, fysiska individer. 
Fairclough (2010) belyser komplexiteten i sociala relationer och därav diskurser, och även 
det valda angreppssättet. Diskurs kan ses som en komplex uppsättning av relationer, 
inkluderat kommunikativa relationer mellan människor som pratar, skriver och på andra sätt 
kommunicerar med varandra, men kan också vara skildringar av relationer som presenteras i 
exempelvis tidningar, artiklar och konversationer. Fairclough (2010) menar att diskurs helt 
enkelt inte är någonting bestämt som kan definieras oberoende av andra element, utan vi kan 
endast nå en förståelse för det genom att analysera uppsättningar av relationer, vilket vi tolkar 
som att vi måste se till diskursen i ett större sammanhang. Detta stämmer även väl överens 
med den modell för analys som Fairclough presenterar. 
 
Diskurs både konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker, 
vilket är centralt för KDA (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Den bidrar även till att 
forma, omforma och spegla sociala processer och strukturer. Språk som diskurs är inom den 
kritiska diskursanalysen en form av handling, genom vilken individer kan ha en inverkan på 
världen – vilket vi i denna studie utgår från att ledare och journalister kan ha genom vad som 
publiceras i media. Analyserna fokuserar ofta på produktionen av diskurs i relation till sociala 
strukturer och effekter, och vissa typer av sociala föreställningar blir av intresse. (Lazar, 
2005) Att göra en kritisk diskursanalys i en kontext som behandlar språk i texter och dess 
framställning av genus lämpar sig bra på grund av approachen till språket som en social 
konstruktion som formar, utmanar och förändrar kulturella ideologier. De teoretiska 
antaganden som understödjer den kritiska diskursanalysen betonar det faktum att språk, och 
användningen av det, alltid är grundläggande för sociala identiteter och relationer, för våra 
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kunskaper och övertygelser, samt att det är en del i formandet av dessa aspekter av samhälle 
och kultur. (ibid.) 
 

2.4 Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys 
 
Som vi har nämnt ovan har vi valt att tillämpa Faircloughs tredimensionella modell som 
teoretisk och metodologisk utgångspunkt samt som analysverktyg. Modellen består av tre 
element – textanalys samt analys av den diskursiva och den sociala praktiken – och kan 
beskrivas som ett analytiskt ramverk som kan användas för studier av samhälle och 
kommunikation med en empirisk inriktning. När en diskursanalys genomförs finns det två 
centrala dimensioner att fokusera på, den kommunikativa händelsen och diskursordningen. I 
denna uppsats består den kommunikativa händelsen av tidningsartiklar som i sin tur kommer 
att analyseras i tre åtskilda dimensioner; texten, den diskursiva praktiken och den sociala 
praktiken, vilka innebörden av presenteras mer ingående nedan. Diskursordningen innefattar 
olika typer av diskurser vilka används inom en specifik institution, vilket i detta fall är 
mediernas diskursordning. Inom diskursordningen förekommer det även flera diskursiva 
praktiker varigenom produktionen av texten sker, vilket i detta fall kan exemplifieras som 
journalistens genomgång av tidigare artiklar om ledaren som skall intervjuas eller samtalet 
mellan en journalist och en ledare. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000)  
 
Vi ställer oss bakom de åsikter som Fairclough hyser kring att enbart en textanalys tycks vara 
otillräcklig, då den inte ger någon vidare förståelse för vad analysen av texten faktiskt visar. 
Det krävs ytterligare en komplettering med kopplingar till de samhälleliga fenomen inom 
vilken texten produceras för att få en djupare förståelse för dess innebörd, samt för att kunna 
påvisa de samband som förekommer mellan texter och samhället de produceras i. (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000) Därmed ser vi, likt Fairclough, det som centralt att kombinera 
textanalysen med en analys av den diskursiva och sociala praktiken – de sociala strukturer 
och processer som finns – som texten kan hänföras till.  
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Figur 1 Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys (1992, s.73) 
 

2.4.1 Text 
Den första och innersta dimensionen i modellen är text och innebär att egenskaperna i en text 
analyseras. I textanalysen används en rad olika lingvistiska tekniker för att utföra en 
detaljerad analys av dess egenskaper och på så sätt kunna kartlägga hur diskurser förverkligas 
textuellt, samt vilka används för att klargöra, samt underbygga, våra tolkningar. (Bergström 
& Boréus, 2012) Fairclough (2010) presenterar en mängd olika redskap för detta, utifrån 
vilka vi har valt ut tre huvudsakliga kategorier av textegenskaper, som vi ämnar urskilja i 
artiklarna: metaforer, ordval och meningsuppbyggnad. De två sistnämnda har sitt ursprung i 
den kritiska lingvistiken som också kan ses som en form av diskursanalys vars syfte är att 
verka samhällskritiskt, samt ge möjlighet till att avslöja maktrelationer som förekommer i 
samhället. Med hjälp av att se på dessa önskar vi kunna uppdaga och klargöra sådana 
ideologiska budskap som inte är tydliga i den bemärkelsen att dess innebörd framgår i form 
av uttalade idéer eller argument. (Bergström & Boréus, 2012) Vi anser att dessa tre 
textegenskaper kompletterar varandra samt täcker in flera dimensioner av texten och därmed 
kan anses vara ändamålsenliga för att uppfylla studiens syfte.  
 
Metaforer, det vill säga en bildlig liknelse, kan verka som ett uttryck i en text av någonting 
som vi tänker men som ej uttrycks explicit. Det kan ses som en överföring av betydelser 
mellan två områden som ej anses vara direkt sammankopplade och kan exemplifieras enligt 
följande; “sova som en stock”. (ibid.)  
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Ordval är en annan förekommande egenskap, där man syftar till att studera de effekter som 
kan tänkas uppstå utifrån vilka ordval som görs. I en analys av ordval kan det urskiljas vilken 
tilltro eller vilket perspektiv som en journalist har till en specifik källa, och detta kan 
uppfattas med hjälp av att se på användningen av anföringsverb. Att använda ord som 
“berättar”, “förklarar” och “understryker” visar större grad av tilltro av journalisten, medan 
denna tar ett större avstånd från källan vid ordval så som “hävdar”, “uppger” och “påstår”. Ett 
osäkert intryck kan ges när ord som “menar” eller “tycker” används till skillnad från 
tillämpningen av ord som “intygar” och “bekräftar”, vilka ger ett mer säkert intryck. Det 
tycks även användas analyser för att undersöka hur pass “personlig” texten är, det vill säga 
bland annat hur pronomen används, som exempelvis “jag”, “du och “vi”. (Bergström & 
Boréus, 2012)  
 
Meningsuppbyggnad används för att upptäcka mindre uppenbara budskap i texter, och går in 
på en mer detaljerad nivå. Analysformens betydelse beskrivs enligt följande: “språket är en 
social konstruktion av fundamental betydelse för hur vi uppfattar världen, ja ett språks 
grammatik kan ses som en teori om verkligheten” (Bergström & Boréus, 2012, s. 279). I 
analysen av meningsuppbyggnad kommer vi att studera transivitet – inklusive deltagare och 
processer samt passivisering och nominalisering – modalitet och hedge vilka är viktiga 
grammatiska element som lyfts fram av Winther Jörgensen och Phillips (2012) samt 
ursprungligen av Fairclough.  
 
När vi i analysarbetet studerar användningen av transivitet ligger fokus på skildringen av 
deltagare samt hur processer förbinds eller inte förbinds med dessa. Intresset ligger i att 
klargöra de ideologiska konsekvenser som användningen av begreppen kan ha. Det mest 
grundläggande i analysen av transivitet är att se till den befintliga meningsuppbyggnaden och 
ställa den mot andra möjliga konstruktioner av samma mening, och därmed se hur utfallet 
förändras. Det blir därmed centralt att resonera kring vilka konsekvenser det ger att 
konstruera en mening på ett specifikt sätt. Beroende på hur transivitet används kan 
innebörden av en mening framhäva eller nedtona en deltagare i en handling eller händelse, 
vilket betyder att de antingen kan skuldbeläggas och/eller ställas ansvariga eller osynliggöras. 
Något kan alltså framstå som effekten av en deltagares handlande eller framställas som ett 
naturfenomen – utan någon direkt ansvarig. (ibid.) 
 
Transivitet innefattar tre grundstenar – deltagare, processer och omständigheter – vilka har en 
effekt på innebörden av en mening. Den första grundstenen, deltagare, kan delas in i aktörer 
och mottagare, vilket innebär att en deltagare framställs som aktiv eller passiv i ett skeende. 
Det andra elementet är processer, vilket innefattar handlingar, vilka utförts avsiktligen och 
under kontroll, samt händelser, som uppstår oavsiktligt och utanför någons kontroll. Den sista 
grundstenen som kan urskiljas är omständigheter, det vill säga hur tid och plats framställs. Vi 
kommer dock inte studera denna aspekt i kommande analys då vi anser att den ej är av värde 
för förståelsen av hur genuskonstruktionen ser ut och därför ej tillför någonting relevant till 
denna studie. Detta då fokus ligger vid tid och plats och ej vid hur deltagaren eller de 
processer som deltagaren är iblandad i framställs. 
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Ett annat viktigt inslag i analysen av transivitet är användningen av nominalisering, vilket 
också används som ett sätt att nedtona en deltagare och även understryka effekterna, och görs 
genom att byta ut ett verb eller ett adjektiv som beskriver processen till ett substantiv. Detta 
gör att en deltagare genom dess handlande helt tas bort ur en process, exempelvis enligt 
följande: “kvinnovåldet ökar” istället för “kvinnor blir i allt större utsträckning misshandlade 
av män” (Bergström & Boréus, 2012, s. 284). Ett ytterligare sätt att utelämna en deltagare är 
att använda sig av passivisering, vilket kan ha en mystifierande effekt på orsakssammanhang 
och ansvar. Ofta utelämnas en stor del av informationen, och görs exempelvis genom att inte 
ta ställning till vilka deltagare som förekommer, vilka dem är eller vilken roll dem spelar. 
(Bergström & Boréus, 2012)  
 
Genom analys av modalitet kan vi urskilja en talarens grad av instämmande i en mening. 
Även här får det konsekvenser för diskursens konstruktion beroende på vilken slags modalitet 
som används. Detta förekommer frekvent i media, som vanligen lägger fram tolkningar som 
om de vore fakta, och görs bland annat utifrån användningen av kategoriska modaliteter vilka 
både speglar och främjar dess auktoritet. Hedge kan användas i fall som skall dämpa 
påståendet och uttrycker låg affinitet, exempelvis genom användning av ord som “liksom” 
och “lite”. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) 
 

2.4.2 Diskursiv praktik  
Den diskursiva praktiken är det andra elementet i Faircloughs tredimensionella modell. I 
denna del av analysen är avsikten att se på om diskursiva praktiker, i vårt fall i media, bidrar 
till att upprätthålla de rådande maktstrukturerna som förekommer i samhället eller om de 
ifrågasätts. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
I analysen av den diskursiva praktiken ser man till hur texten producerats samt hur den 
konsumeras. Analys av konsumtion av text kan göras genom att se på hur läsare mottar och 
tolkar texterna, men är inte något som kommer genomföras i denna studie. I stället kommer 
en diskussion att föras kring hur text produceras, vilket kan göras på olika sätt och ur olika 
angreppsvinklar; bland annat genom att diskutera hur produktionsförhållandena som 
förekommer på en tidning ser ut, det vill säga vilka steg en artikel går igenom innan den 
trycks och vilka förändringar som görs i texten i de olika leden. (ibid.) 
 
Ett annat sätt att analysera den diskursiva praktiken är genom intertextualitet, vilket står 
bakom förhållandet om att ingenting börjar om från början utan att kommunikativa händelser 
bygger på tidigare händelser. En specifik form av intertextualitet är manifest intertextualitet 
som bygger på att det är oundvikligt att inte använda ord som andra redan har använt tidigare, 
vilket också blir tydligt när texter hänvisar till andra artiklar och texter. (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000) 
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2.4.3 Social praktik 
Begreppet “social praktik” sätter människors handlingar i ett dubbelt 
perspektiv. Å ena sidan är handlingar konkreta, individuella och 
kontextbundna, men å andra sidan är de samtidigt institutionaliserade och 
socialt förankrade och har därför en viss regelbundenhet. (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000, s.25).  

 
I denna dimension av analysen, som integrerar social praktik, ges det ej några färdiga 
riktlinjer kring vad som skall innefattas eller hur analysen praktiskt skall genomföras, utan 
istället lämnas det utrymme för forskaren att själv avgöra vad som är mest lämpligt och kan 
ge mest till studien. Det kan resultera i en del svårigheter för forskaren, samt att analysarbetet 
kan bli mer omständligt på grund av att forskaren själv måste utforma analysmetod och 
avgöra vad som kan visa på den sociala praktiken inom det valda ämnet. Dock ger det även 
utrymme för en mer öppen, reflekterande och ändamålsenlig analys. 
 
I denna del av analysen sätts resultatet från textanalysen samt den diskursiva praktiken i 
förhållande till den bredare sociala praktiken, som det anses vara en del av. När den sociala 
praktiken skall integreras och analyseras så sätts diskursen i relation till ett större socialt 
sammanhang, och det finns därav en möjlighet att kunna uttala sig kritiskt kring 
maktförhållanden. (Bergström & Boréus, 2012) För att kunna göra en analys av den sociala 
praktiken krävs det dock att analysen kompletteras med andra relevanta teorier eller 
redogörelser som visar på hur den sociala praktiken ser ut.  
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3 Metod – tillvägagångssätt och analysmetod 

I detta kapitel görs en beskrivning av hur vi praktiskt går tillväga i denna studie, från 
datainsamling till hur urvalen är genomförda och utifrån vilka urvalskriterier, metod och 
verktyg för analys samt andra metodmässiga överväganden som vi har tagit ställning till. 
Kapitlet avslutas med en reflektion kring aspekter av metodval som kan vara av relevans att 
diskutera, gällande dess inverkan på studiens resultat. 
 

3.1 Litteraturgenomgång 
 
I arbetet med denna studie läste vi till en början in oss på litteratur och forskning som 
behandlar diskurs, ledarskap och genus för att få en överblick på fältet samt för att kunna 
rama in studiens problem. Vi har bearbetat en stor mängd vetenskapliga artiklar med 
inriktningarna “gender and management”, “gender and discourse” samt “gender and media  
(-discourse)” och där en stor del av studierna i forskningsartiklarna utgår från ett kritiskt 
förhållningssätt, alltså liknande angreppsätt som anammats i denna studie. Artiklarna har 
hämtats ur olika databaser och ur relevanta tidskrifter, där vi har ställt höga krav på källorna 
samt endast sökt i, och utgått från artiklar ur, sådana journals som kan klassificeras som 
trovärdiga. Mestadels sådana som går att urskilja i journalrankingar så som ABDC Journal 
Quality List, vilka vi har fått tillgång till genom Örebro Universitets databaser. Vi har även 
genomsökt en stor mängd litteratur, som till stor del ligger till grund för uppsatsens teori- och 
metodavsnitt. Vi ser detta som legitimt då en stor del av den litteratur som används även 
tillämpas i mycket av den forskning som har studerats och är central i studien. Trots att en del 
av de källor som används i denna studie kan anses vara, samt kan klassificeras som, “äldre” 
referenser ser vi att dessa, så som exempelvis Foucault och Fairclough, är av relevans då de 
ofta är refererade i nya verk kring diskurs samt anses vara centrala inom forskningsområdet.  
 

3.2 Val av undersökningsmetod 
 
Denna studie är av kvalitativ karaktär, samt är genomförd med en språkbaserad metod –
diskursanalys. (Bryman & Bell, 2005) Då vi studerar affärsmediernas konstruktion av genus i 
artiklar var det ett självklart val att anta en kvalitativ metod, då text och ord är relevanta i 
sammanhanget snarare än siffror. Valet av diskurs som metod, i vårt fall kritisk 
diskursanalys, motiveras med att den är mer djupgående samt innefattar ytterligare en 
dimension jämfört med andra angreppsätt, så som exempelvis innehållsanalys. Detta då 
resultatet kopplas till den befintliga samhällspraktiken (social praktik), vilket syftar till att ge 
en förståelse för var problemet kommer ur och därmed ge möjligheten till en 
samhällsförändring. De antaganden som kommer med valet av metod överensstämmer med 
de paradigmatiska antaganden som vi utgår från, samt vår åsikt kring att det inom detta 
område krävs en samhällsförändring. Detta för att förändra den befintliga ojämvikten i 
rådande maktstrukturer och därigenom uppnå jämställdhet, vilket är syftet med kritisk 
diskursanalys. Då liknande studier har gjorts inom området, men vilka har varit av annan 
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teoretiskt och metodologisk karaktär, tillämpar vi kritisk diskursanalys för att bidra med nya 
insikter som tidigare forskning än så länge inte har kunnat ge.  
 

3.3 Urval och datainsamling  
 
Det empiriska materialet som ligger till grund för denna studie är befintligt material i form av 
tidningsartiklar; som ej har producerats för denna studie utan är existerande sedan tidigare 
samt är tillgängliga för gemene man. Artiklarna har hämtats ur svensk affärspress, där vi har 
valt att avgränsa oss till totalt tjugo artiklar hämtade ur Dagens industri och Affärsvärlden. Ur 
dessa affärstidningar väljer vi ut tio artiklar ur respektive tidning, där fem skall behandla 
ledare som är kvinnor och fem skall behandla ledare som är män. Vi har valt att rikta in oss 
på affärspress för att vi finner ett intresse i att se på genusdiskursen i dessa publikationer då 
vi ser dess relevans för, och inverkan på, det valda problemområdet som stor. 
 
Valet av Dagens industri gjordes då det är Nordens största affärstidning som når ut till cirka 
382 000 läsare per dag, och valet av Affärsvärlden motiveras med att de har utsetts till 
Sveriges främsta affärsmagasin (Dagens industri, 2015; Affärsvärlden, 2015). På Dagens 
industris hemsida lyfts ett citat av tidningens chefredaktör, Peter Fellman, fram som trycker 
på tidningens relevans för det svenska näringslivet: “För oss som tidning är det viktigt att 
beskriva och analysera händelseskedet i näringslivet. … Dagens industri är en viktig kraft i 
det svenska näringslivet och därför gör vi allt vi kan för att lyfta fram de goda exemplen och 
entreprenörer med stora framgångar” (Dagens industri, 2015). Gällande Affärsvärlden står 
det på förlaget Talentums hemsida att: “Våra läsare är näringslivets mest köpstarka, 
välutbildade och inflytelserika beslutsfattare. De är dagens och morgondagens ledare och 
entreprenörer ...” (Talentum, 2015).  
 
Vi har avgränsat oss till dessa två affärstidningar då de når ut till en stor population och 
huvudsakligen till människor som hyser ett intresse för denna typ av ämne och som troligtvis 
är aktiva inom näringslivet. Då de behandlar aspekter i näringslivet och troligtvis konsumeras 
av högre uppsatta inom det, kan de därigenom ha en inverkan på människor som är i kontakt 
med, befinner sig på, eller kan komma att besitta högre ledande positioner. De är inriktade 
mot den population som kan tänkas ha stor inverkan på de normer som förekommer i 
samhället gällande ledare, men är även riktade till en tillräckligt stor målgrupp för att vi skall 
kunna anta att de innefattar den allmänna samhällsdiskursen kring ledare sett till genus. 
Därav kan vi se att det som skrivs i dessa tidningar kan ha en effekt på hur synen på ledare 
ser ut inom svenskt näringsliv, och det blir därmed av intresse för oss att se på hur diskursen 
kring ledare av olika kön ser ut här. Detta pekar på den relevans som dessa affärstidningar har 
för ämnet och problemet samt för möjligheten till förändring. Valet av just dessa två tidningar 
gjordes även med bakgrund av att de tillhör två olika förlag, vilket vi ser kan styrka 
uppsatsens trovärdighet och diskuteras mer ingående i den metodreflektion som presenteras 
sist i detta kapitel.  
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De tidningsartiklar som har valts ut ur Affärsvärlden har inhämtats från mediearkivet, vilket 
nås genom Örebro Universitets databas, och de ur Dagens industri har hämtats ur deras egna 
arkiv som finns tillgängligt på tidningens hemsida. Kriterierna för urvalet av artiklarna är att 
de skall behandla kvinnor och män som ledare samt att de skall vara publicerade så nyligen 
som möjligt, för att vi skall kunna få, och ge, en aktuell bild av hur media konstruerar genus. 
Då urvalet är gjort efter de kriterier som vi själva har satt upp blir det styrt av vår subjektiva 
uppfattning om vad som är ändamålsenligt för denna studie.  
 
Vi har systematiskt sökt efter artiklar från och med 2015-04-10 och bakåt i tiden tills vi 
hittade de artiklar som vi behövde för att uppfylla urvalet av tio artiklar ur respektive 
affärstidning, där hälften skall beröra män i ledarpositioner och hälften kvinnor i 
ledarpositioner. För att fylla denna kvot fick vi gå tillbaka till och med 2014-10-22, då den 
äldsta artikeln i urvalet är daterad. Vi var tvungna att gå längre bak i tiden för att fylla kvoten 
av artiklar som berör kvinnor, då förekomsten av artiklar som berör män var betydligt 
vanligare. Intervallet kan därmed hänföras till en sexmånadersperiod, oktober 2014 till april 
2015.  
 
Kategoriseringen av artiklarna som rör män respektive kvinnor, och därigenom är tillämpliga 
i studien, har gjorts utifrån ett antal kriterier – i första hand att de skall behandla en kvinna 
eller man som ledare. En artikel som är relevant för oss och som går in under klassificeringen 
av en artikel som berör en man eller kvinna som ledare skall inte också behandla någon 
ledare av det motsatta könet. Detta för att vi skall kunna skilja på artiklarna som behandlar 
män respektive kvinnor som ledare. Fokus i artikeln skall vara på ledaren, där det skall gå att 
utläsa information om ledaren samt dess position, och hen skall ha en framträdande roll i 
artikeln även om den behandlar någonting rörande företaget som ledaren företräder. En 
artikel som platsar i urvalet kan behandla fler än en ledare, så länge som de har 
ledarpositioner inom samma företag och är av samma kön. En avgränsning har gjorts till att 
fokusera på ledare inom svenskt näringsliv på företag stationerade i Sverige, då den 
problematik som vi utgår från och bygger denna uppsats på finns i Sverige. Vi har valt att 
bortse från politiker i denna studie då jämställdhetsproblematiken inte ser likadan ut bland 
politiker och då vi är av uppfattningen att den ledarskapskontext de befinner sig i skiljer sig 
från den som företagsledare befinner sig i, där genuskonstruktionen kan se annorlunda ut. De 
blir därför inte hemmahörande i denna studie.  
 
Urvalskriteriet för längden på artikeln är minst 500 ord, för att den skall kunna anses 
innefatta tillräckligt mycket text, innehåll och information att utgå från och analysera. Vi har 
inte lagt någon vikt vid vilken nivå ledaren befinner sig på utan kravet är att individen skall 
vara ledare för en större eller mindre grupp underställda, vilket omfattar både chefer på olika 
nivåer, inklusive vd, samt styrelsemedlemmar. Vi är av uppfattningen att en spridning bland 
vilka ledare som behandlas i de utvalda artiklarna kan ge en bättre, mer heltäckande, bild av 
de normer och den konstruktion av genus gällande ledare som förekommer. 
 
När vi har gjort vårt urval av vilka artiklar som skall användas har vi gått igenom arkiven 
över alla artiklar som fanns tillgängliga och efter rubrik/sammanfattning av artikeln gått in i 
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de artiklar som har upplevts som relevanta, utifrån ovanstående kriterier. Sedan har det gjorts 
en övergripande läsning av artikeln för att avgöra om den fortfarande kunde anses adekvat för 
studien. Vi har inte använt några specifika sökord när artiklar skulle väljas ut då vi ej såg det 
som en ändamålsenlig metod i denna studie. Då vi har eftersträvat att ha artiklar som är 
publicerade så nyligen som möjligt var detta av större värde i urvalet. Sökningar på specifika 
ord hade kunnat medföra en begränsning till en viss grupp av artiklar och hade kunnat 
medföra att vi hade behövt gå längre tillbaka i tiden, samt hade uteslutit sådana artiklar som 
hade kunnat vara av relevans för studien. Vi ser inte heller att det finns någon relevans i att 
särskilja vad för slags artikel som valts ur och behandlas, så länge som den uppfyller våra 
urvalskriterier.  
 
När urvalet av artiklar var klart har urvalet av text ur artiklarna gjorts utifrån i vilka delar vi 
har ansett oss kunna urskilja de textmässiga egenskaper som Fairclough lyfter fram, vilka 
beskrivs i teoriavsnittet samt även nedan. Ett exempel på hur vi har gått till väga i urvalet av 
textutdrag presenteras i inledningen till analys 1. 
 

3.3.1 Sammanfattning av urvalskriterier 
-‐ Artikeln skall behandla en kvinna eller en man som ledare 
-‐ Artikeln skall ej behandla en ledare av det motsatta könet i samma artikel 
-‐ Artikeln kan behandla flera ledare, så länge de är av samma kön och inom samma 

företag 
-‐ Information om ledaren samt dess position skall framkomma 
-‐ Ledaren skall ha en framträdande roll i artikeln (även om den handlar om någonting 

rörande företaget) 
-‐ Ledaren som lyfts fram i artikeln skall vara aktiv inom Svenskt näringsliv, i företag 

stationerade i Sverige 
-‐ Artikeln skall innehålla minst 500 ord 

 

3.4 Bearbetning samt presentation av empiri 
 
Vid bearbetningen av empirin har vi gått igenom hela artiklarna ett flertal gånger och sökt 
efter de textmässiga egenskaper som har beskrivits i kapitel två, samt beskrivs nedan. Vi har 
valt att integrera empirin i det första analysavsnittet då vi anser att detta är det 
tillvägagångssätt som är mest ändamålsenligt för studien. Detta då de delar av empirin som är 
av relevans är dem där vi kan utläsa en förekomst av specifika sätt att använda språket som 
kan hänföras till hur män eller kvinnor som ledare skildras, exempelvis genom användningen 
av metaforer. Vi har alltså valt att endast presentera de utdrag ur artiklarna där vi kan utläsa 
de textegenskaper som vi har avgränsat vår diskursanalys till, sammanställda i löpande text 
och/eller i tabeller. Vi upplever inte att det ger något värde till studien att presentera all den 
empiri som vi utgår från i ett separat avsnitt utan endast de utdrag ur den som lyfts fram i 
samband med analysen är av betydelse att redogöra för, vilket vi ser att vi med fördel kan 
göra i ett integrerat empiri- och analyskapitel.  
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I avsnittet för metaforer har en tabell utformats, dels som en sammanställning av de metaforer 
som förekommer i artiklarna men också för att kunna kategorisera dessa samt visa på hur ofta 
de återkommer bland respektive kön. En liknande tabell har även utformats för utdragen 
rörande meningsuppbyggnad, med skillnaden att inga kategoriseringar av innehållet i 
textutdragen görs i tabellen. I denna presenteras vilka textegenskaper inom kategorin 
meningsuppbyggnad ett utdrag besitter, så som transivitet, i form av aktörer och mottagare 
(deltagare), handlingar och händelser (processer), nominalisering och passivisering, samt 
modalitet och hedge. Ett textutdrag kan besitta flera av dessa egenskaper vilket då framgår i 
tabellen. Utformningen av tabellen fyller sitt syfte som sådant att vi skall kunna se hur ofta 
varje textegenskap förekommer, bland både män och kvinnor, samt hur de används; för att 
utifrån det kunna besvara frågorna i analysverktyget samt dra slutsatser om hur fördelningen 
ser ut och eventuella skillnader mellan könen. 
 
I de andra två avsnitten, ordval samt övrigt, har vi valt att inte presentera empirin likt 
ovanstående då vi inte ser att det finns samma behov av att presentera alla utdrag ur texten, 
och då vi inte anser att det skulle bringa samma tydlighet som i fallen ovan utan snarare det 
motsatta. Detta för att det skulle bli mycket upprepning kring bland annat hur ledaren 
presenteras samt vilka anföringsverb som används då samma ordval förekommer i flera 
artiklar. Vi ser att vi med fördel istället kan föra en diskussion kring de ordval och övriga 
aspekter som är av relevans för studiens syfte och utelämna de som ej anses vara av 
betydelse. Därmed presenteras dessa delar i löpande text i respektive analysavsnitt.  
 

3.5 Analysmetod  
 
Målsättningen med vald metod, kritisk diskursanalys, är att undersöka, tolka och förklara ett 
fenomen (Bergström & Boréus, 2012) – vilket i vårt fall är konstruktionen av genus. Det mest 
centrala i analysen är att studera om kvinnor och män som ledare framställs på olika sätt i 
media, och i sådant fall hur samt vilka konsekvenser det ger för konstruktionen av genus samt 
vad denna framställning kan tänkas komma ur.  
 
Detta uppnås genom att utgå från Faircloughs tredimensionella modell och resonemang för 
genomförandet av den kritiska diskursanalysen, med vissa egna tolkningar kring hur vi 
genomför, samt vad vi ser på i, analysen. Vi tillämpar därför inte Faircloughs modell till 
punkt och pricka utan använder den som utgångspunkt, vilket är i enlighet med vår förståelse 
av hur den är ämnad att tillämpas – som ett ramverk med utrymme för egna val och 
tolkningar av vilket innehåll och tillvägagångssätt som är adekvat för den aktuella studien.  
 
Analysen är uppdelad efter de tre dimensionerna i detta ramverk – text, diskursiv praktik 
samt social praktik – och de presenteras i två skilda avsnitt. I det första analysavsnittet 
genomförs och presenteras en textanalys, uppdelad efter de utvalda textegenskaperna 
(metaforer, ordval samt meningsuppbyggnad), samt en analys/diskussion av den diskursiva 
praktiken. I analysavsnitt två analyseras den sociala praktiken, genom att ställa resultaten från 
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textanalysen mot utvald genusteori. Analysen av artiklarna har genomförts genom att vi har 
sett till hela artikelns textmässiga innehåll.  
 
Utifrån dessa tre analysdimensioner, genom vilka vi har studerat texten, dess uppkomst och 
de underliggande budskap som kan urskiljas, har vi utformat och sammanställt frågor som vi 
ställer oss i analysen samt vilka presenteras sist i detta avsnitt (under 3.4.4). Frågorna är 
formulerade utifrån varje del i analysen och de element i dem som vi anser är av störst värde 
att utforska i denna studie. Detta för att på ett enklare sätt kunna genomföra textanalysen och 
ha ett enhetligt sätt att undersöka, resonera kring och tolka texten utifrån de angivna 
egenskaperna och verktygen nedan, samt för att ge riktlinjer för vad som bör diskuteras 
gällande den diskursiva samt sociala praktiken.  

3.5.1 Textanalys 
I genomförandet av textanalysen har textens attribut studerats genom att använda de olika 
lingvistiska tekniker som lyfts fram i vald teori och metod i kapitel två: metaforer, ordval och 
meningsuppbyggnad (som innefattar: transivitet, inkluderat, deltagare, processer, 
nominalisering, passivisering, samt modalitet och hedge). I sammanställningen av vår 
analysmetod (avsnitt 3.5.4) presenteras de frågor som är utformade utifrån de olika verktygen 
för att urskilja textegenskaper. Dessa kommer vi att ställa oss då vi systematiskt går igenom 
den insamlade empirin, vid ett flertal tillfällen, för att på så sätt kunna urskilja och analysera 
textens karaktärsdrag. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
I ett första steg kommer vi att studera om, och i sådana fall hur, metaforer förekommer i de 
utvalda artiklarna när ledaren berörs eller uttalar sig; där en metafor för att beskriva en 
ledares egenskaper exempelvis kan vara att hen är “envis som en åsna”. Här kommer vi att 
fråga oss hur, i vilka sammanhang och på vilka sätt metaforerna används – vilket exempelvis 
kan vara för att beskriva en ledare eller dess ledarskap eller för att skildra en situation. 
 
I ett nästa steg kommer det centrala vara att analysera de ordval som görs i texten; vilka ord 
som används för att presentera artikeln och vad/vem den handlar om samt för att beskriva 
ledaren och/eller en situation. Detta görs genom att ifrågasätta och utvärdera hur artiklarna 
rubrikssätts, vilka ord som används i beskrivningen av ledarna samt hur ledarna presenteras 
med exempelvis titel, kön, etnicitet eller familjesituation. Utöver att se på ordval i form av 
vilka ord som används för att framställa ledaren utvärderas även vilka anföringsverb 
(exempelvis berättar, påstår och menar) som används när en ledares uttalanden lyfts fram 
eller återges – vilka visar på vilken grad av tilltro journalisten har till, eller avstånd den tar 
från, ledaren och det hen har sagt. 
 
Nästa element i textanalysen är att analysera meningsuppbyggnaden i artiklarna – hur 
meningarna är konstruerade och vad det innebär för den underliggande mening som 
förmedlas. Detta gör vi genom att studera förekomsten av transivitet, vilket inkluderar 
processer, deltagare, passivisering och nominalisering, samt modalitet och hedge. (ibid.) 
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Vid analys av förekomsten av transivitet kommer vi, i vårt fall, att se till hur media framhäver 
eller nedtonar en deltagare, dess handling eller en händelse; och därigenom lägger ansvar på, 
eller fråntar ansvar från, en deltagare. Beroende på hur meningsuppbyggnaden är 
konstruerad, om och hur ledare samt dess handlingar och inblandning i olika händelser lyfts 
fram, kan texten förmedla olika saker och kan därigenom bidra till olika utfall i hur vi ser på 
och upplever ledaren. Beroende på om ledaren ställs ansvarig för en handling eller ej kan det 
ha en positiv eller negativ inverkan på synen på ledaren – att stå som ansvarig för någonting 
som kan anses vara legitimt, exempelvis ett lyckat företagsuppköp, kan ha en positiv 
inverkan på bilden av ledaren medan att stå ansvarig för någonting som är mer tvivelaktigt, 
exempelvis en mutskandal, har motsatt effekt. Här ligger alltså intresset i att se till hur en 
process beskrivs – hur ledaren förbinds med egna handlingar och/eller händelser – samt hur 
ledaren som deltagare skildras – som en handlande aktör eller som en passiv mottagare – och 
i vilket sammanhang. (ibid.) 
 
I artiklarna kommer vi att granska hur kvinnor och män som ledare och dessas inblandning i 
olika processer framställs, samt om det förekommer några olikheter i framställningen. Därför 
blir det intressant att, i nedanstående analys, se till hur media medvetet eller omedvetet 
applicerar transivitet i sin presentation av män och kvinnor i deras ledarroller, då det kan ha 
en effekt på vår uppfattning av dem. Exempel på när en deltagare framhävs eller nedtonas 
genom transivitet kan vara i form av passivisering, där deltagaren utesluts ur handlingen eller 
händelsen. Ett exempel på passivisering kan vara; “VD avskedar 20 anställda i företag X” 
och “20 anställda avskedas i företag X”. En annan form av transivitet, nominalisering, 
handlar istället om att ersätta ett verb eller adjektiv med ett substantiv för att nedtona en 
deltagares handling, eller på annat sätt utesluta en handling eller händelse ledaren har varit 
inblandad i. Detta kan förekomma i samma exempel på följande sätt, där ett substantiv 
ersätter processen och utesluter deltagaren; “VD avskedar 20 anställda i företag X” och 
“varsel på företag X”. När vi analyserar hur transivitet, i form av passivisering och 
nominalisering, förekommer i texterna ställer vi oss därför frågande till om ledaren utesluts 
ur dess handlingar eller händelser samt om ledares handlingar eller händelser nedtonas 
genom att de förtingligas eller på annat sätt utesluts. (ibid.) 
 
Avseende det grammatiska elementet modalitet ser vi till graden av instämmande i texten och 
hur en person står bakom det som uttrycks; vilket i vårt fall blir i vilken utsträckning en 
journalist, genom ordval, eller en ledare, i uttalanden citerade i artiklar, ställer sig bakom det 
som skrivs eller sägs. Exempel på detta kan vara uttryck som; “20 personer skall avskedas” 
jämfört med “20 personer kommer förmodligen att avskedas”. Modalitet kan ses som 
skapandet av en “sanning” och beroende på hur det används får det konsekvenser för 
diskursens konstruktion. Genom modalitet kan texten uttrycka en bestämd kunskap eller en 
sats med mindre grad av säkerhet. (ibid.) 
 
Hedge uppträder vid uttryck av en viss osäkerhet och innefattar vanligen ord som “liksom” 
och “lite”, exempelvis på följande sätt; “den smakar äckligt - ja, kanske lite”. Med hjälp av 
detta verktyg kan vi se på eventuella uttalanden från ledarna själva och vilken grad av 
säkerhet eller osäkerhet de uttrycker, samt om journalisten uttrycker några osäkerheter i sina 
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redogörelser. Vad gäller förekomsten av hedge i texten ställer vi oss därmed frågande till om 
det förekommer några uttryck som tyder på osäkerhet. (ibid.) 
 
Utöver att genomföra vår analys efter de befintliga begrepp och egenskaper som har 
diskuterats kommer vi även att se till övriga delar i texten som vi anser är av relevans för att 
uppfylla denna studies syfte. Detta för att vi ser att de kan vara av värde i en jämförelse av 
hur män och kvinnor som ledare framställs. De delar som kommer att analyseras är vad 
artikeln främst fokuserar på samt vilka ämnen som tas upp i artikeln, hur frågorna till ledarna 
är formulerade och ställda och vad av, samt hur, ledarnas privatliv framställs. Gällande fokus 
i artikeln samt vilka ämnen som behandlas kan det exempelvis vara fokus på ledaren som 
person och ämnen som bakgrund och barndom eller på ledarskapet och dess roll i företaget 
och ämnen som berör händelser i företaget. Vad gäller frågor som ställs och hur dessa är 
formulerade skulle det exempelvis kunna vara att ledaren blir ifrågasatt eller behöver ta 
ställning till ett påstående. Hur ledarens privatliv framställs kan vara hur mycket personligt 
anknutna aspekter som behandlas. Ledaren kan vara öppen kring sin yrkesroll eller mer intim 
och berätta om sin barndom, familj och mer personliga händelser etc., vilket avgör hur 
personlig artikeln upplevs. 
 
När analysen av texternas karaktärsdrag genomförs kommer vi även att undersöka och föra 
en diskussion kring innebörden av det vi kan utläsa; om samma slags egenskaper går att 
urskilja i artiklarna eller ej och om de används på samma eller olika sätt. Här ligger fokus på 
en jämförelse mellan de artiklar som behandlar män och de som behandlar kvinnor – för att 
kunna urskilja om det förekommer några skillnader i hur texterna är uppbyggda samt vad de 
förmedlar. 
 

3.5.2 Analys av diskursiv praktik 
I analysen av den diskursiva praktiken har vi undersökt hur texten producerats, vilket 
presenteras genom en diskussion kring de produktionsförhållanden som förekommer på de 
utvalda tidningsredaktionerna (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). För att kunna föra denna 
diskussion kring textens produktion och den diskursordning som finns har vi, via mejl, frågat 
redaktionscheferna på de båda utvalda tidningarna – Dagens industri och Affärsvärlden – hur 
processen ser ut hos dem. Vi intresserar oss för vilka led artiklarna går igenom från planering 
till tryck, då det har en inverkan på utfallet och vilka diskursiva praktiker som finns, samt om 
de har några rutiner kring att gå igenom eventuella tidigare artiklar rörande en ledare innan en 
ny artikel skrivs/trycks, för att på så sätt kunna urskilja samt uttala oss om manifest 
intertextualitet – hänvisningar till tidigare artiklar, och därigenom befintliga diskurser. Vi 
kommer även föra en diskussion kring den diskursiva praktiken och om media tycks bidra till 
att upprätthålla de rådande maktstrukturerna som finns i samhället. (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000) 
 

3.5.3 Analys av social praktik 
I det andra analysavsnittet kommer vi att ställa det som har studerats i texterna i, eller 
resultatet av, den första analysen i förhållande till den sociala praktiken – de rådande 
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föreställningar och normer som förekommer i samhället; vilket i vårt fall är den sociala 
praktiken kring genus kopplat till ledare och ledarskap. Då genus uppkommer och finns i den 
sociala praktiken (Wahl, 2014) är de konstruktioner av genus som vi kan se en direkt effekt 
av den, och det finns därför en naturlig koppling mellan de olika dimensionerna som 
Faircloughs modell innefattar i denna studie. Då genusteorin och -forskningen därför även 
kommer ur och är ett resultat av den sociala praktiken, eller könsordningen, i samhället 
(Wahl et. al, 2011) kommer denna delanalys att genomföras genom en diskussion utifrån 
olika genusteoretiska resonemang. Utgångspunkten är de genusteoretiska argument och 
tankegångar som lyfts i det inledande kapitlet, vilka sedan, löpande i analysen, kommer att 
kompletteras med ytterligare teoretiska inslag för att understödja och ifrågasätta argumenten 
samt bredda diskussionen. Vi kommer inte att lyfta genusteorin i ett eget teorikapitel då vi 
avser att diskutera textanalysen utifrån olika teoretiska infallsvinklar med utgångspunkt i de 
teoretiska resonemang som problematiseras inledande i uppsatsen, vilka vi därför ser att vi 
med fördel kan lyfta upp under diskussionens gång i analysen.  
 
Vi kommer alltså, i den andra delanalysen, att teoretisera det vi har studerat och beskrivit i 
vår inledande textanalys med syftet att diskutera och ifrågasätta hur och varför analysen och 
resultatet ur analys 1 ser ut som det gör. Resultatet kommer därmed att analyseras i 
förhållande till genusteoretiska resonemang. Detta görs genom de principer som vi ämnar 
tillämpa för att teoretisera – att diskutera, jämföra och problematisera utifrån teorin. I 
argumentationen kommer vi därmed att ställa olika resonemang och förklaringar mot 
varandra för att även pröva, och visa på behov av utveckling i, dessa delar i genus- och 
ledarskapsteorin. Teorin ger oss därmed en möjlighet att förstå ett empiriskt fenomen; men 
studiens syfte är ej att bidra med ny teori utan snarare att pröva och ifrågasätta befintliga 
teorier, vilket blir vårt teoretiska bidrag.  
 

3.5.4 Sammanställning metod och verktyg för analys  
Nedan presenteras den tabell över de metoder och verktyg, i form av frågeställningar, som 
har redogjorts för ovan och vilka vi kommer att utgå från i vår analys. 
 
Tabell 1 Sammanställning av analysverktyg.  
 

Textanalys 
Metaforer   

- Används metaforer i artiklarna? 
- Om ja, vilka metaforer används? 
- På vilket sätt används metaforer? 

 
 

Meningsuppbyggnad 
-‐ Transivitet  

Hur förbinds ledaren med egna handlingar 
och/eller händelser? 
Hur och när beskrivs ledaren som en 
handlande aktör samt hur och när beskrivs 
ledaren som en passiv mottagare? 

-‐ Nominalisering   
Hur förtingligas och/eller utesluts ledares 
handlingar och händelser? 

-‐ Passivisering  
Hur utesluts ledaren ur dess handlingar och 
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händelser? 
-‐ Modalitet 

I hur stor grad instämmer journalisten eller 
ledaren med det som uttrycks i texten? 

-‐ Hedge  
Förekommer det uttryck som tyder på 
osäkerhet i ledarnas uttalanden och 
journalisternas skildringar? 

Ordval 
- Hur rubrikssätts artiklarna? 
- Vilka ord används för att beskriva 

ledarna?  
- Hur presenteras ledarna i texten (ex. titel, 

kön och etnicitet)? 
- Vilka anföringsverb (ex. berätta, hävdar, 

menar och påstår) använder journalisten 
för att citera och/eller redogöra för 
ledarens uttalanden?  

- Hur personlig upplevs texten? Vilka 
pronomen (ex. jag, du och vi) används? 

Övriga frågor  
-‐ Hur personlig upplevs artikeln? 
-‐ Vad får läsaren veta om ledarens privatliv? 
-‐ Var ligger fokus i artikeln? 
-‐ Vilka ämnen behandlas? 
-‐ Hur är frågorna till ledaren ställda? 
 

 

Diskursiv praktik 
-‐ Hur produceras texten? 
-‐ Vilka led går texten igenom innan den publiceras? 
-‐ Hänvisar journalisten till tidigare artiklar? 
-‐ Kan vi se att medierna bidrar till att upprätthålla en ojämställd genusdiskurs? 

Social praktik 
-‐ Hur kan vi se att resultatet av textanalysen går att teoretiseras och diskuteras utifrån 

genusteoretiska resonemang? 
 

3.6 Studiens trovärdighet 
 
Winther Jörgensen och Phillips (2000) belyser problematiken med att diskursanalytiker ofta 
är förankrade i de diskurser som de vill, och avser att, analysera. Förhoppningen är att kunna 
distansera sig från diskurserna och visa hur det egentligen är/ser ut. Detta kan dock vara 
problematiskt då det är svårt att ta sig utanför diskurserna och bevisa “sanningen”, då även 
den (sanningen) kan ses som en diskursiv konstruktion. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) 
Svårigheten för oss ligger därmed i att behålla en distans till studiens valda ämne och diskurs, 
och inte på förhand försöka reflektera kring vilka resultat som kommer att presenteras i slutet 
av uppsatsen. Därför krävs det av oss, som författare av denna studie, att hålla ett öppet sinne 
och tydliggöra vår inställning till diskursen som vi studerar samt se till att hålla en hög 
transparens. Dock kan den objektivitet som eftersträvas, samt det på förhand utformade 
frågebatteri som används, i textanalysen bidra till en möjlighet att hålla en distans till den 
diskurs som analyseras; genom att fokus i första hand ligger vid dess beståndsdelar och inte 
dess helhet. 
 
Vi inser att de slutsatser som slutligen kommer att presenteras dels kommer att vara en 
tolkning av hur vi ser på det och därav inte kan hävdas vara ren sanning, vilket inom vissa 
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forskningsområden och ontologiska inriktningar kan ses som ett problem. Detta är dock 
ingenting som eftersträvas i denna typ av studie då den i stor utsträckning handlar om, och 
förutsätter, vår tolkning. Det finns därav en medvetenhet om att vår subjektiva bild, som 
påverkas av vår bakgrund och våra erfarenheter, har inverkan på hur vi läser och ser på de 
texter som vi analyserar utifrån de teoretiska resonemang som tillämpas. Det kräver och 
kommer dels att vara en tolkning, som är präglad av oss som “forskare”. Samtidigt 
eftersträvar vi att kunna ge en rättvisande bild av hur det ser ut, utifrån vad som framgår i 
texten och ej endast utifrån vad vi anser framgår i texten. Att vi använder oss av en färdig 
modell, med utformade verktyg, för analysen av texten ger en trovärdighet och möjlighet till 
objektivitet då det finns riktlinjer för hur analysen genomförs. Vi ämnar även öka studiens 
trovärdighet genom att vara transparenta i de tolkningar som gjorts genomgående i arbetet 
samt genom att vi är tydliga gällande vårt tillvägagångssätt. 
 
Något som vi även ser kan öka studiens trovärdighet är att vi, i studiens teoretiska 
utgångspunkt och därav även i analys och slutsats, har använt oss av väl utvald och etablerad 
teori och forskning inom ämnet. Vi menar att vi kan anse detta då dem, främst Faircloughs 
teorier, är förekommande i majoriteten av de studier och den litteratur som vi har fördjupat 
oss i. Även andra forskare, inom området för genus- och kritisk organisationsteori, som 
berörs är ofta refererade och återkommande i flertalet artiklar och litteratur. Därmed upplever 
vi att vi har ramat in vårt forskningsfält samt de referenser som används då de, enligt oss och 
andra forskare, anses vara centrala inom det valda området. Vi anammar alltså ett synsätt som 
är etablerat inom området för kritisk diskursanalys. Att vi även använder artiklar tagna ur 
tidskrifter med hög ranking styrker också studiens pålitlighet.  
 

3.7 Metodreflektion 
 
Studiens urval består av tidningen Dagens industri vilken klassas som en dagstidning, samt 
Affärsvärlden som kategoriseras som en veckotidning. Därför kan det tänkas förekomma en 
viss skillnad i de artiklar som ligger till grund för kommande analys. Detta då tidningarna kan 
tänkas innefatta olika slags artiklar och täcka in olika delar av näringslivet, då de har olika 
tidsintervall för utgivning, vilket kan ha en effekt på studiens resultat. En positiv aspekt med 
detta urval är att de tillsammans når ut till och läses av en stor population och att de därför, 
om de visar på samma sak, istället gör resultatet mer pålitligt.  
 
De affärstidningar som har valts ut är utgivna av olika förlag, vilket var ett medvetet val av 
oss då vi såg att detta kan ge ett mer rättvisande resultat av hur bilden i samhället ser ut. Vi 
kan ej uttala oss om hur stor inverkan förlaget har på vad som skrivs men är av uppfattningen 
att den kultur som finns inom en organisation har inverkan på vad som sker inom den och 
därav i det här fallet kan ha inverkan på den text som produceras och de diskursiva 
praktikerna. Det skulle kunna föreligga olika diskursiva praktiker inom olika förlag, och att 
avgränsa oss till tidningar från endast ett förlag hade därmed kunnat begränsa studien.  
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Vi finner ett intresse i att studera hur både män och kvinnor som ledare framställs i media, 
vilket är av värde att lyfta fram. Dels av den anledningen att en reaktion har uppstått efter att 
forskningen, som en effekt av att forskningsresultat har visat på att ledarskapsdiskursen i hög 
grad ej är könsneutral som hävdat, har fokuserat på kvinnor och bortsett från män (Kelan, 
2008; Due Billing & Alvesson, 2000). Detta har i sin tur öppnat upp för en debatt kring att 
män har hamnat i skuggan av kvinnor vilket har gett som resultat att fler studier har börjat 
genomföras där fokus istället är på hur män framställs (Due Billing & Alvesson, 2000). Vi 
ser dock att en avgränsning till att analysera hur ett av könen framställs som ledare hade 
begränsat denna studie. Vi hade då inte haft någon föreställning, eller kunnat uttala oss, om 
det förekommer några skillnader i framställningarna som är en central aspekt i vår studie då 
vi analyserar hur genus konstrueras, vilket innefattar föreställningar om både kvinnor och 
män.  
 
Vi har fört en diskussion kring det faktum att vi har gjort urvalet utifrån kriterier som vi 
själva har valt ut, till exempel om en artikel behandlar en man eller kvinna som ledare. Vi har 
därav haft en bild av vilket kön ledaren som behandlas i artikeln som skall analyseras har när 
vi har påbörjat vår analys, och vi kan därför inte helt utesluta att detta har haft en inverkan på 
vad vi har utläst i texten. Hade vi valt att göra ett annat slags urval och/eller en 
anonymisering av artiklarna där alla könsbestämmande faktorer plockades bort/censurerades 
så hade vi kunnat veta att analysen var helt oberoende av vår tolkning beroende på om texten 
berör en man eller en kvinna. Trots detta beslutade vi oss för att inte genomföra studien på 
detta vis då vårt syfte är att ge en objektiv bild genom textanalysen vilket styrks av att vi ej 
antar ett genusperspektiv i det första steget med att urskilja och analysera textegenskaperna. 
Genusperspektivet antas först i analysen av de skillnader vi har sett, och i den senare delen av 
analysen. Vi tror därmed inte att det hade gjort någon större skillnad att anamma ett 
anonymiserat urval i studien.  
 
I fasen för empiriinsamling stötte vi på en del svårigheter i att finna artiklar som behandlar 
kvinnor som ledare, då de inte förekom i lika stor utsträckning som artiklar som behandlar 
män. Det är även något vi har kunnat utläsa i resultaten av liknande studier på området, där 
de har visat på att kvinnor är mer eller mindre osynliga i media (Baker et. al, 1997). Vi kan 
däremot inte påstå att kvinnor som ledare är osynliga i affärstidningarna som vi granskar men 
det som kan poängteras är att de inte förekommer i samma utsträckning som männen. Detta 
kan vara en effekt av att det inte är lika många kvinnor som män på högre positioner inom 
näringslivet, vilket därmed försvårade insamlingen av empiri. Påföljden blev att vi fick gå 
längre bak i tiden för att kunna urskilja lika många artiklar som behandlar kvinnor och män 
som ledare. Trots detta tror vi inte att det har haft någon inverkan på studien och dess resultat 
då den äldsta artikeln är ifrån 2014-10-22 och urvalet finns inom ett intervall på sex månader, 
vilket vi anser fortfarande ger en rättvisande bild av hur konstruktionen av genus ser ut idag.  
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4 Analys 1 – av text och diskurs; vad ser vi? 

I följande kapitel presenteras den textanalys som har genomförts samt en diskussion kring 
den diskursiva praktiken. Textanalysen är utförd utifrån de textegenskaper och verktyg som 
lyfts i den modell som tillämpas samt är uppdelad, och introduceras, i fyra delar: metaforer, 
ordval, meningsuppbyggnad och övrigt. Slutligen förs en diskussion kring den diskursiva 
praktiken som dessa diskurser uppstår och förekommer inom, som berör hur texten är 
producerad.  
 

4.1 Textanalys 
 
I textanalysen fokuserar vi på hur media, genom texten i de utvalda artiklarna, framställer 
män och kvinnor som ledare genom hur texten är skriven samt vad som lyfts fram och 
fokuseras på i artikeln. Analysen utförs genom att tillämpa de verktyg som Fairclough 
föreslår för att se på texters egenskaper vilka är beskrivna i teorin (avsnitt 2.4.1) samt i 
metoden (avsnitt 3.4.1): metaforer, ordval samt meningsuppbyggnad som innefattar 
transivitet – i form av deltagare, processer, passivisering och nominalisering – samt modalitet 
och hedge. Vi kommer även att analysera om och i sådana fall hur texternas egenskaper 
skiljer sig åt mellan artiklarna som behandlar män som ledare och artiklarna som behandlar 
kvinnor som ledare.  
 
När vi har genomfört analysen av textens egenskaper har vi systematiskt gått igenom 
artiklarna och ställt oss de frågor som har presenterats i ovanstående kapitel (avsnitt 3.4.4). 
Nedan presenteras endast de utdrag ur texten där vi har kunnat utläsa någon av de aktuella 
textegenskaperna, och sedan förs en diskussion kring dess användning och sammanhang. De 
tidningsartiklar som vi har utgått från är: 
 
Tabell 2 Referenslista över utvalda artiklar.  
 

Artikelnummer Journalist Rubrik Datum Tidning 
Män      
1 Jan Glevén ”En krockkudde får bara en  

chans” 
2015-04-01 Affärsvärlden 

2 Sofia Eriksson ”Vi måste vara aggressiva” 2015-03-11 Affärsvärlden 
3 Jonas Elofsson ”Kanske omodernt, men det 

fungerar” 
2015-03-04 Affärsvärlden 

4 Jan Glevén ”Vi har fått lära oss den hårda 
vägen” 

2015-02-25 Affärsvärlden 

5 Jonas Elofsson ”SÖMLÖS SOPPA” 2015-01-28 Affärsvärlden 
6 Björn Solfors ”Varvar ned för att växla upp” 2015-04-10 DI Weekend 
7 Richard Bråse ”Man slaktar oss och så är vi uppe 

nästa morgon igen” 
2015-04-01 DI Dagspress 

8 Peter Lundegård ”Med första plats i sikte” 2015-03-31 DI Dagspress 
9 Malin Letser ”Sparsam direktör svidar om” 2015-03-27 DI Weekend 
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10 Göran Jonsson ”Jag har haft skyddsväst och 
pulsen har ökat” 

2015-02-27 DI Weekend 

Kvinnor     
11 Helene Rothstein 

Sylvesten  
”Inte ekonomiskt jubel varje  
gång” 

2015-04-01 Affärsvärlden 

12 Tomas Nilsson ”Med handel som vandel” 2015-02-04 Affärsvärlden 
13 Lotta Dinkelspiel ”Nu ska vi bli ledande” 2014-11-05 Affärsvärlden 
14 Lotta Dinkelspiel ”Vi måste bli mer aggressiva” 

 
2014-11-05 Affärsvärlden 

15 Pontus Herlin ”Krisen är överdriven” 2014-10-22 Affärsvärlden 
16 Henrik 

Huldschiner 
”Går ny vår till mötes” 2015-04-08 DI Dagspress 

17 Håkan Wike  ”Rullande slakteri ger etiskt kött” 2015-04-02 DI Dagspress 
18 Johanna Saldert ”Jag är också girig” 2015-03-13 DI Weekend 
19 Afroditi 

Logothetis 
”SEB:s vd: ”Viktigt att vi fyller 
ladorna” 

2015-01-30 DI Dagspress 

20 Susanne Bark  ”Finansproffset med hjärtat i 
Bollywood” 

2015-01-02  DI Weekend 

 
För att visa på, och ge en förståelse för, hur vi har gått till väga i urvalet av utdrag ur texten 
lyfts det här fram ett exempel på hur vi har urskilt och extraherat delar ur en artikel utifrån 
dess textmässiga egenskaper:  
 
“..., ...s chef (1) för ansvarsfullt ägande, brukar utmålas (2) som Sveriges bråkigaste (3) 
näringslivsuppfostrare. 
Själv beskriver hon sig (4) som analytisk, strukturerad – och girig (5). Någon ilska mot 
högtflygande toppchefer (6) känner hon inte. (7) 
”Företagsledningar kommer och går. Skulle man reta sig på enskilda individer orkar man (8) 
inte hålla på.” (artikel 18) 
 

1. Presentation: titel 
2. Modalitet: tar avstånd från beskrivningen 
3. Beskrivning 
4. Modalitet: tar avstånd från beskrivningen 
5. Beskrivning 
6. Metafor 
7. Transivitet: aktör (i båda meningarna) 
8. Passivisering: utelämnar deltagaren (henne själv) 

 

4.1.1 Metaforer 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över de metaforer som har kunnat urskiljas i 
artiklarna och som ligger till grund för nedanstående analys. Dock förekommer det en del 
metaforer som ej är relevanta för denna studie, samt för den diskursiva praktiken, vilka 
därmed ej kommer att behandlas mer ingående i analysen eller diskuteras närmare i denna 
studie. Dessa presenteras ändå i sammanställningen för att du som läsare skall få en överblick 
över allt empiriskt material. Det kan vara metaforer som endast förekommer vid enstaka 
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tillfällen i någon av artiklarna och som ej kan hänföras till någon av de framtagna 
kategorierna, och som därför presenteras som “övriga” i tabellen. Därmed har vi valt att 
fokusera på de metaforer som är återkommande i ett flertal artiklar – fler än en i respektive 
könskategori – och det är dessa som behandlas i analysen. Det är även utifrån dessa 
återkommande metaforer samt de ämnen som de kan hänföras till som vi har utformat 
kategorierna som de delas in i. I de fall en artikel ej finns med i tabellen (exempelvis artikel 
nummer 1) så har vi ej kunnat urskilja några metaforer i den aktuella artikeln. 
 
Tabell 3 Sammanställning av metaforer.  
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2  x 

”Jag ser det som grus i maskineriet i en bil som är väldigt fin”    x    
”Jag är teamorienterad, inte någon Michael Jackson som står 
ensam längst fram och dansar, utan mer en dirigent som leder 
den orkester som står på scenen”  

 x      

”Det har varit vattentäta skott mellan bolagen...” x       
”Det finns stora värden i att agera som grupp i stället för som 
öar”     x   

3  x 

”Det måste vara tydliga spelregler…” x       
”Pengar skapar trygghet men det får inte bli det här förföriska så 
att man blir en fantomen som kan åka runt och göra hur som 
helst” 

      x 

”Det är som en saga och det ska man vara tacksam för”  x      
”Han vill inte heller utnämna någon kronprins”      x  
”Ibland låter han som en… sparsam lantis med hög moral och 
kanske en av dem på börsen med de hårdaste nyporna”       x 
”Pengar skapar trygghet men det får inte bli det här förföriska så 
att man blir en fantomen som kan åka runt och göra hur som 
helst” 

     x  

4  x 

”Som tävlingsseglare under ungdomstiden är… van vid att det 
kan blåsa”     x   
”Vi ska ta ett skridskoskär mer än vad konkurrenterna gör” x       
”Laget är en viktig del i framgången” x       

5  x 
”Men det var en saga”  x      
”Vi kommer skjuta dem ur vattnet på en sekund, sa han 
exempelvis till branschtidningen Computer Sweden om en 
konkurrent” 

  x     

6  x 

”Varvar ned för att växla upp”     x    
”… att inte vara en beslutsmaskin”     x    
”… för att nollställa räkneverket”     x    
”Det oskrivna papperets möjlighet”        x 
”Det var lite misshandlat tidigare”    x     

7  x 
”Man slaktar oss och så är vi uppe nästa morgon igen”    x     
”förvärvsjakten”    x     
“Så där satt vi med en fantastisk bil, utan däck”     x    
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”hantera kniviga situationer”    x     
”en sinande kassako”        x 
”I Sverige är vi redan i säng med varandra eftersom vi delar 
nät”        x 
”Det vore fel att inte förutsättningslöst dammsuga alla 
marknader”       x 

8  x 

”Med första plats i sikte”  x       
”jagar framgång”    x     
”vinnande steg”  x       
”För Peter Häggström Lindecrantz var vägen från 
friidrottsarenorna till näringslivets finrum kanske inte spikrak, 
men heller inget maratonlopp” 

x       

”Men han har också gått på minor”   x     
”i näringslivet finns risken att det blir en skog av mål”  x       
”… öppnade dörrarna…”       x 

9  x ”Sparsam direktör svidar om”        x 

10  x 

”I HETLUFTEN”      x   
”vem av dem som är ’good cop’ och ’bad cop’”   x     
”Om jag inte får skit på fingrarna och förstår vad de håller på 
med är jag inte relevant”      x   
”du kommer inte att ramla baklänges av hur många fler poliser 
du ser”        x 
”stiga fram på den här arenan” x       

    9 3 8 5 4 2 9 
11 x  ”en tuff ekonomisk resa”       x 

12 x  
”… ödets ironi...”       x 
”lättstyrd ensemble för dirigenten Sonat …”  x      
”… alla företag har sitt dna…”       x 

13 x  

”De brukar vara av karaktären ståhlkvinnan som vände Mio”       x  
”Hon styr med ståhlhand. Nej, visst sjutton! Så fick vi ju inte 
skriva”      x  
”Hon beskriver ledarskapet som ett pussel”  x      
”Även om jag är kapten på skutan”     x    
”Man kan aldrig bromsa sig upp för en uppförsbacke”    x    
”Det är lätt att tillskriva Ståhl gyllene fingrar”        x 
”Hon fick kavla upp ärmarna”        x 
”Vi har medvetet skyndat långsamt”       x 

15 x  

”Få har väl missat den storm som har modellerat om landskapet 
de senaste femton tjugo åren”     x   
”Och om någon enskild person står mitt i stormens öga så är det
 Gunilla Herlitz”     x   
”Men i… är de inget mindre än en kultur revolution. Koncernen 
har traditionellt fungerat lite som det gamla tyskromerska riket 
med en svag centralmakt och där under ett antal mer eller 
mindre oberoende furstar som i bästa fall har hållit fred, och i 

  x     
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värsta fall bekrigat varandra” 
”… utan att känna kniven mot strupen”   x     

16 x  

”Tio år efter starten har systrarna bakom modemärket…vind i 
seglen”     x   
”Det känns att vi har medvind…”      x   
”Är det bara för er, eller har de tuffa vindarna i modebranschen 
börjat mojna?”     x   
”... hela branschen andas lite lättare luft nu”     x   

17 x  

”Det var en milstolpe för oss alla”        x 
”... viktig pusselbit ...”   x      
”Så blåser vinden i branschen...”     x   
”TAR NYA GREPP”        x 

18 x  

”Någon ilska mot högtflygande toppchefer känner hon inte”       x 
”Den gångna ekonomivintern har bjudit på både gungor och 
karuseller”  x      
”De närmaste veckorna råder högtryck på Sveriges 
bolagsstämmor ..."     x   
”Kunden har kört förbi politiken”     x    
”Jag har bara aldrig förstått poängen med att rätta in sig i ledet, 
för ledets skull”        x 
”Däremot har hon känt på det beryktade glastaket”      x  
”Hållbarhet är fortfarande ett relativt nytt område, som ännu 
inte har mutats in av konformativa män”        x 
”För mig räknas resultaten mer än vägen dit”  x       
”Katt bland hermeliner”       x 

19 x  

”… vi ser till att ha mycket i ladorna - stora buffertar, att vi har 
mycket i likviditet. För det kan hända att det blir väldigt oroligt”       x 
”… att vi inte får hjulen att snurra”     x    
“Den konstgjorda andningen fortsätter…”       x 

20 x  
”… sadlade om till entreprenör” x       
”Därför har jag aldrig upplevt något glastak”      x  
”… totalsågar hon…”   x     

    2 4 3 4 8 4 13 

 
 
Efter att ha gått igenom den insamlade empirin kan vi uttala oss om att användningen av 
metaforer är stor, men varierande, och förekommer både i artiklar rörande kvinnor samt i de 
rörande män. Dock kan vi se att de är förekommande i större utsträckning i texterna som rör 
män som ledare samt att de används i olika avseenden, vilket vi kommer att lyfta fram och ge 
exempel på nedan.  
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Män tävlar och sportar medan kvinnor spelar och leker 
I artiklarna som behandlar män som ledare kan vi se att det återkommande används 
metaforer, mestadels i ledarnas uttalanden kring en situation som de eller företaget har 
infunnit sig i. Metaforerna är ofta sådana som kan kopplas samman med sportsliga, 
tävlingsinriktade eller liknande fenomen. I en artikel uttalar sig en man som ledare på 
följande vis “laget är en viktig del i framgången” samt att “vi ska ta ett skridskoskär mer än 
vad konkurrenterna gör”, och andra ledare uttrycker sig på liknande sätt: “Det måste vara 
tydliga spelregler…” samt att organisationen skall “stiga fram på den här arenan” (artikel 4, 3 
& 10). Även i metaforerna som används i övriga delar av artiklarna, där journalisten 
beskriver ledaren eller företaget och verksamheten, kan vi se att paralleller dras till sport och 
tävling: “... var vägen … inte spikrak, men heller inget maratonlopp”, ”vinnande steg” samt 
”Med första plats i sikte” (artikel 8). 
 
Vad gäller sportanspelade liknelser i artiklarna som behandlar kvinnorna kunde vi endast 
utläsa en beskrivning: ”… sadlade om till entreprenör”, som olikt de ovan nämnda 
metaforerna går att koppla till hästsport (artikel 20). Vi kunde urskilja några metaforer av 
liknande, men fortfarande av annan, karaktär än de som tidigare har presenterats relaterade 
till männen, vilka istället kan kopplas till spel och lek: ”För mig räknas resultaten mer än 
vägen dit”, ”Den gångna ekonomivintern har bjudit på både gungor och karuseller”, ”Hon 
beskriver ledarskapet som ett pussel” och ”... lättstyrd ensemble för dirigenten Sonat...” 
(artikel 18, 13 & 12). De tre sista metaforerna gör att det allvarliga kopplas bort och att det 
snarare upplevs som barnsligt. En man säger: ”Jag är teamorienterad, inte någon Michael 
Jackson som står ensam längst fram och dansar, utan mer en dirigent som leder den orkester 
som står på scenen”, vilket är den enda metaforen ur artiklarna som behandlar män som 
passar in under kategorin för spel och lek (artikel 2).  
 
Mannen som den våldsbenägne jagaren  
Det förekommer bland männen vad vi anser kan ses som metaforer med en aggressiv 
approach relaterade till våld och vapen, så som “vi kommer skjuta de ur vattnet på en 
sekund” vilket uttalas om en konkurrent (artikel 5). Under denna kategori kan vi även hänföra 
andra metaforer som är jakt-, vålds- och vapenanspelade, vilka förekommer i flera av 
artiklarna skrivna om män, i ledarnas uttalanden: ”Det var lite misshandlat tidigare”, ”Man 
slaktar oss och så är vi uppe nästa morgon igen”, och i beskrivningarna av ledarna: ”Men han 
har också gått på minor” samt där ordet jagar eller jakt används återkommande till exempel 
genom: “jagar framgång” (artikel 6, 7 & 8).  
 
Metaforerna som kan upplevas som offensiva eller aggressiva, samt som berör våld och 
vapen, förekom inte de heller i samma omfattning eller avseende i artiklarna som berör 
kvinnor. De enda som vi kunde hitta av liknande karaktär var: “Men i… är de inget mindre 
än en kultur revolution. Koncernen har traditionellt fungerat lite som det gamla tyskromerska 
riket med en svag centralmakt och där under ett antal mer eller mindre oberoende furstar som 
i bästa fall har hållit fred, och i värsta fall bekrigat varandra” samt ”… totalsågar hon…”, 
vilka uppenbart skiljer sig från de som vi lyfte fram gällande männen (artikel 15 & 20). Även 
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”… utan att känna kniven mot strupen” där kvinnan inte är aktiv själv – det är inte hon som 
håller i kniven. (artikel 15) 
 
Fordon som någonting allmängiltigt och kvinnors prestationer som en effekt av vädret 
De metaforer som har kunnat utläsas i båda artikelgrupperna är de som kan hänföras till bilar, 
eller andra fordon: ”Så där satt vi med en fantastisk bil, utan däck”, ”Varvar ned för att växla 
upp”, ”Kunden har kört förbi politiken”, ”… att vi inte får hjulen att snurra” samt ”Jag ser det 
som grus i maskineriet i en bil som är väldigt fin”, vilka är tagna ur två artiklar om män 
respektive två om kvinnor (artikel 7, 18, 19 & 2). Dessa metaforer upplevs som allmängiltiga 
och skiljer sig inte åt i tillämpningen mellan männen och kvinnorna, varken i hur eller av vem 
de används.  
 
Det förekommer även andra metaforer, vilka faller in i kategorin för väder och natur, som har 
kunnat urskiljas i artiklarna som rör män men främst i de som behandlar kvinnor. Följande 
exempel är taget ur en artikel om en man som ledare: ”i näringslivet finns risken att det blir 
en skog av mål” medan följande två är tagna ur en artikel om tre kvinnor som ledare: ”... vind 
i seglen” samt “vi har medvind …” (artikel 8 & 16). Här kan vi se en tydlig skillnad i 
användandet av vädermetaforer, då de i framställningen av kvinnor som ledare används på ett 
sätt som kan ses som ogynnsamt för ledaren, till skillnad från för männen. De två 
ovanstående utdragen visar på hur vinden har tagit ledarna dit de befinner sig i dag, likt ett 
naturfenomen, snarare än att det skulle vara beroende av deras egna prestationer. Även 
följande citat visar på när en kvinna som ledare beskrivs på ett mer ofördelaktigt sätt genom 
en vädermetafor: ”Och om någon enskild person står mitt i stormens öga så är det...” vilket 
upplevs som att det händer mycket runt om kring henne och att hon inte står stadigt i sin, 
samt befinner sig på en orolig, position (artikel 15).  
 
Köns- och genusinfekterade metaforer 
I en artikel framkom en liknelse med en “kronprins” som en man benämnde sin efterträdare 
som, eller vilket journalisten valde att återge, på följande sätt: “han vill inte heller utnämna 
någon kronprins” (artikel 3). Här konstrueras en bild av att en eventuell efterföljare endast 
kan vara en prins – och alltså en man. Ett annat exempel på en metafor som vi kan utläsa är: 
“Pengar skapar trygghet men det får inte bli det här förföriska så att man blir en fantomen 
som kan åka runt och göra hur som helst”, vilket visar på att ledaren gör en jämförelse med 
en påhittad hjälte som är man, även om det i detta fall snarare är som någonting negativt än i 
en positiv bemärkelse (artikel 3).  
 
Den numera väl etablerade metaforen för kvinnors begränsade möjlighet att ta sig över en 
viss ledarnivå, “glastaket”, (Alvesson & Due Billing, 2011) förekom i två av artiklarna som 
skildrar en kvinna, medan de inte förekom i någon av artiklarna om en man. Den används 
dels av en ledare i sitt uttal ”Därför har jag aldrig upplevt något glastak” och i en beskrivning 
av journalisten ”Däremot har hon känt på det beryktade glastaket” (artikel 20 & 18). Vi har 
även kunnat utläsa en metafor som kan kopplas samman med den stereotypiska bilden av en 
kvinna som ledare: ”De brukar vara av karaktären ståhlkvinnan som vände...” där ett fokus 
läggs på att hon är kvinna, vilket inte alls förekommer på samma sätt i artiklarna om männen 
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(artikel 13). Journalisten framställer henne som en påhittad hjälte som är kvinna, likt i 
uttalandet av en man ovan, men med en negativ betoning. I följande fall görs det av 
journalisten till skillnad från mannen som själv uttalade sig om att vara en fantomen.  
 
Metaforer - någonting för män? 
Metaforer är mer vanligt förekommande i artiklar som behandlar män och används oftare av 
männen själva i sina uttalanden. I artiklarna rörande kvinnor är det i större utsträckning 
journalisten som använder metaforer än kvinnan själv och användningen av metaforer är 
mindre.  
 
Övergripande används metaforer, vad gäller både män och kvinnor, i samband med företaget, 
verksamheten och situationer som ledarna ställs inför i större utsträckning än i de personliga 
skildringar som görs av ledarna. Hur användningen av metaforer ser ut, utöver de tydliga 
skillnader som framkommer ovan, skiljer sig dock i artiklarna rörande kvinnor jämfört med i 
de rörande männen. Ofta används metaforer i de sistnämna artiklarna för att visa på hur 
ledaren har tagit, eller kämpat, sig dit han är idag medan de, när det handlar om kvinnor, 
används mer som beskrivningar av hur de har hamnat där av andra anledningar, till exempel 
genom “... vind i seglen”, eller som en förklaring till att saker sker utom deras kontroll 
(artikel 16). Metaforer gällande män används oftare för att dämpa någonting som kan anses 
som tvivelaktigt eller negativt, exempelvis när metaforen ”Så där satt vi med en fantastisk bil, 
utan däck” används av en ledare för att beskriva hur de hade etablerat företaget i ett annat 
land där det sedan visade sig att deras produkt ej gick att använda (artikel 7). I det stora hela 
ser vi också att de metaforer som används i artiklarna om män är positivt inriktade, som 
”Laget är en viktig del i framgången”, ”Det oskrivna papperets möjlighet”, ”Med första plats 
i sikte” samt ”vinnande steg” (artikel 4, 6 & 8) till skillnad från de i artiklar om kvinnor: ”… 
att vi inte får hjulen att snurra”, ”en tuff ekonomisk resa” och “utan att känna kniven mot 
strupen” (artikel 19, 11 & 15). 
 
En metafor kan användas för att visa på vad man tänker utan att behöva säga det rakt ut, 
alternativt för att “ta udden av” det som ledaren vill säga – en metafor kan göra ett uttalande 
kring någonting slagkraftigt och målande men gör att man inte behöver säga exakt det man 
syftar till (Bergström & Boréus, 2012). Utifrån dessa resonemang har männen i sådana fall ett 
större behov av att få saker och ting att låta större och bättre än vad de är och att förminska 
eller otydliggöra vissa aspekter, handlingar och/eller händelser – de vill undvika att tala 
klarspråk oftare än kvinnorna. Detsamma gäller i resonemang kring och skildringar av 
företaget och verksamheten. 
 

4.1.2 Ordval 
Fokus på ledaren, verksamheten eller personen bakom 
Majoriteten av de artiklar som berör män som ledare rubriksätts med att citera ett uttalande 
av ledaren. Likt bland metaforerna förekommer även här en viss offensiv och/eller aggressiv 
approach i rubrikerna till artiklarna om män, genom citat som: “Vi måste vara aggressiva”, 
“Vi har fått lära oss den hårda vägen” och “Man slaktar oss och så är vi uppe nästa morgon 
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igen” (artikel 2, 4 & 7). Dessa uttalanden är förknippade med företaget och inte ledaren själv. 
En rubrik som kan kategoriseras likt dessa men där ledaren är i fokus, även om det är 
relaterat till verksamheten, är: ”Jag har haft skyddsväst och pulsen har ökat” som visar på att 
ledaren själv har varit i en hotad eller våldsam situation (artikel 10). Likt denna rubrik 
förekommer, i artiklar rörande män som ledare, i de flesta rubriker ett tydligt fokus på ledaren 
själv även om det är i relation till företaget. Användningen av metaforer är, likt i artiklarna i 
övrigt, vanligt förekommande och kan ses i fler än hälften av rubrikerna. 
 
I artiklarna gällande kvinnor som ledare kan vi se att rubriksättningarna ter sig på liknande 
vis som i de gällande männen, vilket oftast är genom att citera ledaren. Två av rubrikerna i 
artiklarna har en mer offensiv approach genom att kvinnorna uttrycker sig på följande sätt: 
“Nu ska vi bli ledande” och “Vi måste bli mer aggressiva”, men det förekommer mindre 
aggressiva skildringar även i rubrikerna för artiklarna rörande kvinnor än de rörande män 
(artikel 13 & 14). Rubrikerna är i majoriteten av artiklarna fokuserade på företaget, där det 
inte ges samma utrymme för ledaren i relation till företaget och verksamheten för kvinnorna 
som för männen. 
 
Vi kan se att det ej förekommer några större skillnader i hur artiklarna rörande män och de 
rörande kvinnor rubriksätts. En rubrik med ett citat av ledaren återfinns i lika stor andel av 
artiklarna, och de är av liknande karaktär. Det som vi kan se skiljer sig åt är att rubrikerna för 
artiklarna som behandlar en man som ledare i större utsträckning har ett fokus vid ledaren, 
exempelvis: ”Sparsam direktör svidar om” samt ”Med första plats i sikte”, medan de som 
behandlar kvinnor i fler fall fokuserar på företaget och verksamheten, exempelvis: “Med 
handel som vandel” och ”Rullande slakteri ger etiskt kött” (artikel 9, 8, 12 & 17). I de två fall 
där rubriken inte är inriktad på verksamheten är den mer personligt inriktad, ”Jag är också 
girig” och “Finansproffset med hjärtat i Bollywood”, än när det gäller männen där 
inriktningen är mer på dem som ledare än dem som privatpersoner (artikel 18 & 20).  
 
Främst en ledare, ibland även en person 

  Det var i ett fåtal av artiklarna, även i de av längre karaktär, som det förekom någon närmare, 
eller djupare, beskrivning av ledaren i form av hur hen är eller vilka personliga egenskaper 
hen besitter. Det var i få artiklar som vi fick veta om ledaren var till exempel lugn eller 
energisk, empatisk, etc. Allmänt så förekom det ett större fokus vid ledaren som ett ansikte 
utåt för det företag som hen företräder, och de beskrivningar som gjordes var nära kopplade 
till detta och den roll som ledaren har där, exempelvis som “sparsam”, “möjliggörare”, 
“fokuserad” och “entreprenör” (artikel 9, 10, 16 & 1). 
 
I artiklarna som berör män var det i en artikel (9) som det framgick att ledaren är 
“godhjärtad”, “lättsam”, “lojal” och “bra på att sjunga” vilket vi kategoriserar som mer 
personliga beskrivningar. I två andra artiklar (1 & 3) förekom det liknande beskrivningar, 
varav den ena ledaren är “lugn” och “tillmötesgående”, den andra “krävande, “ganska vanlig” 
och “positiv”. I de övriga artiklarna som behandlar män var beskrivningarna snarare direkt 
kopplade till ledarpositionen/-rollen och sa inte så mycket om ledaren som person i den, till 
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exempel som “förmågan att hantera kniviga situationer”, “en av möbelsveriges mest kända 
personer”, “karriärambition” samt “resultatfokus…” (artikel 7, 6, 2 & 8). 
 
I artiklarna som berör kvinnor förekom mer personliga beskrivningar i något större 
utsträckning, där främst tre artiklar gav en både bredare och djupare beskrivning av ledaren 
som person. I dessa fall beskrivs en av ledarna bland annat som: ”tuff”, “orädd”, “otålig”, 
“rak i kommunikationen”, “framgångsrik” samt “lätt till skratt” och en annan som: “burdus”, 
“okänslig”, “tar mycket plats och har mycket synpunkter”, “ingen typisk flicka” samt 
“Sveriges bråkigaste kvinna” (artikel 15 & 18). I en annan artikel benämns en ledare som 
”ståhlkvinnan” och “rak”, “tydlig”, “förändringsbenägen”, ”strukturerad” samt “en kvinna 
som vet vad hon vill ha” (artikel 13). Den sistnämnda ledaren beskrivs också på följande sätt: 
”… talar med en mjuk stämma, men något med kroppsspråket, och kanske blicken, skänker 
henne pondus”. Beskrivningar som ”… ärlig och rättfram, förhoppningsvis på ett varmt sätt” 
samt ”Tuff och orädd, men inte elak. Snarare varm” förekommer även (artikel 13). I övriga 
artiklar är beskrivningarna få, men de som förekommer är fokuserade på kvinnorna i sin 
yrkesroll exempelvis “fokuserad”, “envist”, “kan själva” och “entreprenör” (artikel 12, 14, 16 
& 17). 
 
Namn och titel går före kön… eller? 
I majoriteten av artiklarna presenteras ledaren med namn och titel och i flera fall även med 
ålder, och detta ser likadant ut i artiklarna som berör män och i de som berör kvinnor. Vad 
ledaren har för titel framkommer ofta tidigt i texten, i många fall redan i den första meningen. 
I nästan alla artiklar finns det en kort sammanfattning med fakta om ledaren, exempelvis i 
form av namn, ålder, familj, var de bor och bakgrund, där innehållet kan variera en aning 
men där ledarens titel endast presenteras i artiklar rörande män, vilket framgår i fyra artiklar. 
I tre av artiklarna om en kvinna förekommer det även viss “vaghet” gällande titeln. Antingen 
presenteras den inte alls eller så görs det i beskrivningen av företaget; vid presentation av 
dess ägare, som även är VD eller i ledarens bakgrund som “grundare och VD för företaget” 
(artikel 17 & 20). 
 
Något som även presenteras i flera fall är ledarens familjesituation, om hen är gift och har 
några barn, samt var hen bor. Det görs inte i någon av artiklarna en explicit presentation av 
vilket kön ledaren är av, så som det görs presentationer av ledarens titel eller bostadsort. 
Dock framkommer det tidigt i alla artiklar i form av att de syns på bild och benämns som han 
eller hon.  
 
I fyra av artiklarna finns det dock ett tydligt fokus på att det är kvinnor som lyfts fram då en 
av dem presenteras som “Sveriges bråkigaste kvinna” och samtidigt som “ingen typisk 
flicka”, en som ”ståhlkvinnan” och en tredje som “Hälsingestintan” (stinta = flicka, tös, 
jänta). I en fjärde artikel benämns återkommande de tre kvinnor som ligger bakom och leder 
företaget som “systrarna” även när namnen presenteras efter detta och just presentationen 
“systrarna” egentligen inte fyller någon funktion. Som nämnts så förekommer även 
diskussionen kring “glastaket” i två av artiklarna där ledaren är en kvinna, vilket vi ser som 
tydligt kopplat till att de är just kvinnor. Dock kan vi se att de, i andra artiklar skrivna om en 
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kvinna som ledare, benämns med flera olika titlar, som exempelvis “direktören”, 
“makthavaren” och “favoritchefen”, varav ingen är kopplad till deras kön samt visar på att 
hon besitter alla dessa “titlar”. Inga liknande, könsspecifika presentationer görs i artiklarna 
som skildrar en man som ledare – det är inte någon av männen som framställs som någonting 
som går att koppla till deras kön.  
 
Män och kvinnor som nästan lika trovärdiga 
Vi kan se att det används ett flertal olika anföringsverb i artiklarna, där variationen är större i 
de artiklar som behandlar kvinnor. De som används mest, genomgående i alla artiklar, är 
“säger” och “svarar” vilka vi anser visar på en neutral inställning till det som sägs. Annars 
används både sådana anföringsverb som visar på större eller mindre grad av tilltro och 
säkerhet till det som sägs och återges blandat i samtliga artiklar. Vi kan alltså inte se något 
tydligt mönster kring att vissa typer av anföringsverb används i vissa artiklar.  
 
Vilka anföringsverb som tillämpas i artiklarna rörande män och de rörande kvinnor skiljer sig 
något åt, där männen citeras med: säger, svarar och nämner som vi har tolkat som neutrala 
anföringsverb; berättar och upplyser som visar på en hög grad av tilltro till källan; samt 
konstaterar, anser, hävdar och pekar på som tyder på att man tar visst avstånd från källan 
samt enligt som tyder på viss osäkerhet. De anföringsverb som används för kvinnorna är: de 
neutrala säger, tillägger, svarar och resonerar; lyfter fram, betonar, talar om vikten av, 
förklarar som visar på en högre grad av tilltro samt slår hon fast som ger en känsla av 
säkerhet till vad som sägs; och enligt, tycker och menar som tyder på osäkerhet samt gör det 
tydligt och pekar på genom vilka ett avstånd från källan tas. Trots att det används olika ord 
kan vi inte se några stora skillnader i hur stor tilltro eller säkerhet som kopplas till ledarnas 
uttalanden, men där vi kan se att andelen neutrala anföringsverb och/eller sådana som visar 
på en större grad av tilltro eller säkerhet till källan är något större i artiklarna som behandlar 
kvinnor. 
 

4.1.3 Meningsuppbyggnad 
I nedanstående analys av meningsuppbyggnad har vi endast sett till de delar i artiklarna som 
behandlar ledaren samt ledarskapet, och ej till de delar som endast behandlar sådant som rör 
företaget. Detta till skillnad från exempelvis i analysen av metaforer, där vi såg på hur de 
förekommer genomgående i artiklarnas alla delar. Denna avgränsning görs för att vi 
intresserar oss för diskursen kring ledare och hur genus konstrueras genom denna och därför 
inte ser det som relevant att analysera hur meningsuppbyggnaden ser ut när det är företaget 
som skildras. Nedan presenteras en tabell, liknande den för metaforer, över de textutdrag i 
vilka vi har kunnat identifiera de utvalda egenskaperna utifrån verktygen för 
meningsuppbyggnad. I texterna har vi ofta kunnat utläsa flera dimensioner; exempelvis kan 
ett utdrag behandla både transivitet, modalitet och hedge, vilket har gjort att dessa utdrag har 
kryss i fler än en ruta. Under varje rubrik har vi sammanställt mängden textutdrag som 
förekommer under respektive egenskap, för både männen och kvinnorna.  
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Tabell 4 Sammanställning av meningsuppbyggnad.  
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1	   	   x	   ”När… började var bolagets elektronikverksamhet i  
startskedet”	   	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Hela vår existens bygger på att vi ska rädda liv…” 	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Dit kom han från Saab Combitech…” x	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Vi nådde målet om en halv miljard dollar i  
omsättning”	   	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Han såg tidigt potentialen i att öka  
elektronikinnehållet inom bilindustrin” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”Men Autoliv klarade sig igenom eldstormen, bland 
annat tack vare ett omfattande 
omstruktureringsprogram. Under en tumultartad 
period skar Autoliv ner arbetsstyrkan med 25 procent 
på nio månader”	  

	   	   	   	   	   x	   	   	  

”Annars kanske det går som för konkurrenterna”	   	   	   	   	   	   	   	   x	  
2	   	   x	   ”Men jag vågade ändå inte hoppas på att drömmen  

skulle bli sann”	   	   x	   	   x	   	   	   x	   	  
”Ändå bestämde sig… redan på  
tunnelbanan hem från flygplatsen att tacka ja” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”Svaren finns där; min uppgift är att ta fram  
underlaget och komma till en slutsats”	   x	   x	   	   	   	   	   	   	  
”… men det fungerade och jag  
blev faktiskt toppsäljare i regionen”	   	   	   	   x	   	   	   x	   	  
”Men jag tycker inte att vi agerade tillräckligt snabbt 
på det då.” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Vi kommer att fortsätta att förvärva även om jag  
kommer att lägga första tiden på att försäkra mig om 
att kärnaffären utvecklas i rätt riktning” 

x	   	   x	   	   	   	   	   	  

”-Jag kommer att gå djupare i dialogen  
med organisationen och vara mer synlig, berätta vem 
jag är och hur det går.” 

x	   	   x	   	   	   	   	   	  

”Trots nedgång och minskat resultat har … under … 
tid som vd utvecklats bättre än börsindex”	   	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Men om något görs på olika sätt på olika platser, 
och det i stället går att göra det på ett sätt på en plats, 
är det ledningens skyldighet och ansvar att föreslå 
det. I vissa fall kan det medföra nedskärningar.”	  

	   	   	   	   	   x	   x	   	  

”En process som han är väl förtrogen med..”	   	   	   	   	   	   	   x	   	  
3	   	   x	   ”Och … värmde upp det”	   x	   	   x	   	   	   	   	   	  

”Som mångårig vd och storägare i  
värmeteknikföretaget … har han lyckats göra ett  
relativt litet och lokalt bolag till en stor världsledande
 koncern inom värmeteknik” 

x	   	   x	   	   	   	   	   	  

”Vi tror att vi kan fortsätta expandera”  	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Varje år tillbringar alla tredjeklassare en halvdag på 
… där - inte helt oväntat - … själv tar emot” 	   x	   x	   	   	   	   	   	  
”… ser inga hinder att fördubbla  x	   	   	   	   	   	   	   	  
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omsättningen igen”	  
”Pengar skapar trygghet men det får inte bli det här 
förföriska så att man blir en Fantomen som  
kan åka runt och göra hur som helst” 

	   	   	   	   	   x	   x	   	  

”- Det är som en saga och det ska man vara  
tacksam för” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Det kanske är omodernt men det fungerar väl...”	   	   	   	   	   	   	   	   x	  

4	   	   x	   ”…trainee på … och blev sedan kvar i över 20 år. … 
bjöd på en rikt varierad meny av tjänster både  
utomlands och hemma i Stockholm.”	  

	   x	   	   x	   	   	   	   	  

”Ny destination blev det…”	   	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Han är pratsam och ivrig att berätta om allt som han 
vill åstadkomma med …” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”… har inte haft det så lätt i media de senaste  
åren. Skogsjättens internationella expansion på  
tillväxtmarknader som Brasilien, Kina och Pakistan h
ar varit långtifrån smärtfri och kantad av en rad etiska
 konflikter.” 

	   	   	   	   	   x	   	   	  

”När bolaget nu växer på nya marknader måste man v
ara betydligt mer lyhörd för lokala förhållanden.” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Även jag måste förändra mig, det är så det måste  
börja” x	   	   x	   	   	   	   x	   	  
”Men investeringarna i att bygga marknadsandelar på
 nya marknader är inte helt problemfria. Bolaget har f
ått hård kritik för sitt projekt i södra Kina, där en del 
markkonflikter har blossat upp” 

	   	   	   	   	   x	   	   	  

”Om du hade frågat mig för tio år sedan om jag  
skulle jobba med skogsindustri i dag så hade jag svar
at att det nog inte var särskilt troligt” 

	   	   	   	   	   	   x	   x	  

5	   	   x	   ”Artikeln berättade om hur … tog kontroll över 
förhoppningsbolaget …, bytte ut hela styrelsen och  
placerade storägaren Kinnevik på åskådarplats” 

x	   	   x	   	   	   	   	   	  

”Vd … är extremt aktiv i aktiehandeln samtidigt som 
bolaget köper tillbaka egna aktier…” x	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Men kanske skulle … ha väntat med  
champagnekorken” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”… inleder bolagets senaste delårsrapport med att det
 är "glädjande att konstatera att det har varit ännu ett  
framgångsrikt sådant [kvartal] för … och vår 
mobila betalningstjänst …" 

x	   	   	   x	   	   	   	   	  

”Han pekar på ett antal åtgärder, bland annat att 30 pe
rsoner lämnar bolaget när utvecklingsavdelningen  
flyttar till Polen.” 

x	   	   	   x	   	   	   	   	  

”I förra veckan rapporterade … att hans bolag sålde  
ytterligare 194000 aktier” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Den 16 februari kommer … bokslut för 2015. 
Kanske besvaras några av frågorna då. Men det är  
nog bäst att inte hoppas för mycket” 

	   	   	   	   	   	   x	   x	  

6	   	   x	   ”Den 62-årige entreprenören, formgivaren och vd:n 
... lämnar …” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Grundade företaget … med sin hustru 1992. 2004 
såldes det till Kinnarpskoncernen.” x	   (x)	   x	   x	   	   	   	   	  
”Men nu skulle det verkligen ske…” 	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Det egna företaget … föddes.” 	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Tanken var att ta kontrollen över vår egen kreativitet 
och vårt affärsmannaskap i stället för att vara 
utelämnade till andras godtycke.”  

	   x	   x	   	   	   	   	   	  

”Pausen uteblev.” 	   	   	   x	   x	   x	   	   	  
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”… och få tid att tänka på framtiden.” 	   x	   	   	   	   	   	   	  
”Han bestämde sig för att det var hit han skulle ta 
sig.” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Han började tidigt arbeta tillsammans med 
arkitektkollegan och hustrun…” x	   (x)	   	   	   	   	   	   	  
”Vi hade några designsucéer bakom oss…” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”Jag såg som mitt uppdrag…” 	   	   	   x	   x	   	   	   	  
”… var min metod.” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”Just nu är tankarna…” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”Att inte ha någonting bestämt, att inte vara en 
beslutsmaskin” 	   	   	   	   x	   x	   	   	  
”… man kan se ljuset…” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Tvärtom handlar det om att rensa huvudet…” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Genom ett ofokuserat ledarskap.” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Det är klart att man måste ha en fallenhet för att vara 
företagsledare…” 	   	   	   	   	   x	   x	   	  
”Man tar en dag och ett steg i taget. … Man är 
oavbrutet inne i sin verksamhet… man borde faktiskt 
stanna upp lite oftare… Istället hoppar man bara på 
nästa erbjudande.” 

	   	   	   	   	   x	   	   	  

”God design är affärsdrivande.” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… räknar med att…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… efteråt, förhoppningsvis, höra ännu lite 
tydligare…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Det är nog en…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”Kanske finns svaret…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  

7	   	   x	   ”… så är vi uppe nästa morgon igen” 	   	   	   x	   	   	   	   	  
”… höll vi på att ta slut…” 	   	   	   x	   	   	   	   	  
”… där vi blev slagna av…” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”Det är välförtjänt…” 	   x	   	   	   x	   	   x	   	  
”Efter att ha sålt tillgångar för närmare 30 miljarder 
kronor sedan han tillträdde för snart fem år sedan är 
… färdigsåld.” 

x	   	   x	   	   	   	   	   	  

”Norge var en bedrövlig upplevelse…” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”Man slaktar oss…” 	   x	   	   	   	   x	   	   	  
”Lyssnar man på… får man intrycket att…” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Man måste skilja på rykten och fakta.” 	   	   	   	   	   x	   x	   	  
”Jag tror inte att … men jag tror att det kommer att 
bli färre än i dag.” x	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… vi ser att vi kan bli…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Jag tror vi har…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Det är nog upp emot…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”Vi får väl se…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  

8	   	   x	   ”Men han har också gått på minor.” 	   	   	   x	   	   	   	   	  
”… har jag sett till att det blivit…” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”... en av få elitidrottare som har lyckats ta plats i 
lednings-gruppen i ett börsbolag.” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”… bestämde sig för att bli…” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”Största misslyckandet kom i samband med att 
han…” 	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Även om man tränade trettio timmar i veckan gällde 
det att plugga” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
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”De akademiska kunskaperna…” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Vissa saker kan man inte välja bort, men man får 
aldrig tappa resultatfokuset.” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Man måste kunna sitt yrke, där räckte jag inte till.” x	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Näringslivet har mycket att lära av idrotten, anser 
han.” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Det är sällan de stora förändringarna som gör 
skillnaden. Det gäller snarare att se till att bli lite 
bättre på allt hela tiden.” 

	   	   	   	   	   	   x	   	  

”Mål ska skapa motivation” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”I näringslivet vet man oftast inte när ’bäst när det 
gäller’ äger rum och jag tror att det behövs mer 
coachning av anställda i företag - och det måste inte 
vara de närmaste cheferna” 

	   	   	   	   	   	   x	   	  

”… tror att hans tävlingsinstinkt smittar av sig i 
företaget. Om inte annat har hans närvaro gjort ett 
högst påtagligt avtryck…” 

x	   	   	   	   	   	   x	   	  

”… är kanske inte…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”Han hamnade lite i skuggan…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”… kanske inte spikrak, men heller inget 
maratonlopp.” 	   	   	   	   	   	   x	   x	  
”Men kanske viktigast av allt…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  

9	   	   x	   ”Jag har svårt att slänga saker men skulle gärna bli av 
med dem.” x	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Det gäller att våga ta de chanser som bjuds och leva 
så länge man kan.” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”Det dyker upp … ganska ofta” 	   	   	   x	   	   	   	   x	  
”Men inför att byta jobb har det blivit några 
sorgetårar…” 	   	   	   x	   	   x	   	   	  
”… och fick möta alla…” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
” … men hjärnan tog över.” 	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Tillträder som vd för…” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”Jag står alltid beredd att köpa det bästa av allt…” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”… jag inte har en aning om vad jag pratar om.” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”… den dagen jag presenterades som ny vd…” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”Jag ljuger för mig själv när jag intalar mig att jag har 
gott om tid att utföra en uppgift.” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Jag vill inte se tillbaka på livet och undra varför jag 
inte vågade ta chansen.” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”Hur lång betänketid behövde du…” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”Det var livsomvälvande…” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”Vilken är din största extravagans?” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”… utan för min oförmåga…” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”… man måste tolka mig med viss försiktighet 
gällande leveranstider.” 	   	   	   	   x	   	   x	   	  
”Man ångrar bara det man aldrig gjorde.” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Vad är du rädd för? Att bli misstänkliggjord eller 
anklagad för saker som inte har varit min avsikt. När 
man jobbar med kommunikation uppstår sådana 
situationer.” 

x	   	   	   	   	   x	   x	   	  

”… så jag vet att vi skulle ha väldigt roligt 
tillsammans.” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Det försöker jag leva efter…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Vilket tv-program skäms du lite för att du kollar 	   	   	   	   	   	   	   x	  
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på?” 
”Jag är ganska känsloneutral.” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”Sedan blir det nog…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  

10	   	   x	   ”Jag har haft skyddsväst och pulsen har ökat” x	   	   	   x	   	   x	   	   	  
”Vid årsskiftet fick … en ny organisation – och en ny 
chef” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”Jag blev draftad, scoutad dit och så har det faktiskt 
varit i hela mitt yrkesliv därefter, att jag har blivit 
tillfrågad om alla jobb.” 

	   x	   	   x	   	   	   	   	  

”Jag kör stenhårt…” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”Jag lärde mig mycket av både bra och dåliga saker 
jag gjorde i min ungdom.” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”… GER SIG UT I VERKLIGHETEN VARJE 
VECKA” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”… han har nobbat mer välbetalda jobb…” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”… jag ser mig som en möjliggörare.” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”Jag har inte svaren just nu.” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”Det var en viktig tid som för alla människor – som 
formar den man blir i vuxenlivet.” 	   	   	   	   	   x	   x	   	  
”Kommer man upp i en viss nivå så … Jag vet inte, 
men det jag tjänar räcker för mig och min familj i alla 
fall.” 

x	   	   	   	   	   x	   x	   	  

”Jag tror faktiskt inte att pengarna är det avgörande.” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Det är lite roligt.” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”Min bild kanske också någonstans har ett drag 
av…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  

	   	   	    41 14 22 29 15 26 32 19 

11	   x	   	   ”Hon lämnade storbanken och grundade 
 designföretaget …” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Så svarar … på frågan om varför hon startade sitt  
inredningsföretag …” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”… siktar nu mot den internationella  
marknaden” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”Eftersom hon inte själv är designer ritar … 
fortfarande ingenting själv, utan anlitar formgivare  
för det” 

x	   	   x	   	   	   	   	   	  

”I samband med bankkrisen lämnade hon 
 finansvärlden bakom sig” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”… är ett passionsdrivet företag” 	   	   	   	   x	   	   	   	  

12	   x	   	   ”Hon hade blivit handplockad av Kooperativa  
förbundets styrelseordförande” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”I och med … inträde i organisationen skedde en  
strukturomvandling och centralisering” 	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Att jag studerade till civilekonom var mest en 
 slump” x	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Det hela är ganska rörigt, men tanken är att … 
ska bidra till en mer lättstyrd ensemble för dirigenten
…” 

	   x	   	   	   	   	   x	   	  

”Enligt ... är målet att butikerna ska ha en  
rörelsemarginal på två procent år 2017” 	   x	   	   	   	   	   	   	  
”…då vice vd för Icagruppen, städade ur skrivbordet 
och packade väskan för att efter sju år lämna den 
framgångsrika, nästan mytomspunna,  
dagligvarukoncernen.” 

	   	   x	   	   	   	   	   	  

”- Jag sitter här som vd och är  
rekryterad av styrelsen för att vända bolaget” x	   x	   	   	   	   	   	   	  
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”- Det blev oroligt i Turkiet, jag bestämde mig  
för att åka någonstans och det blev Paris” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Hon kom till Sverige år 1981 sedan hon träffat en  
svensk pojkvän” x	   	   	   x	   	   	   	   	  
”... i stället vill hon rikta fokus framåt och på  
förändringarna.” x	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Vi ska ge de lokala representanterna, som ju möter  
kunderna och kan verksamheterna, rätt verktyg och  
muskler för att nå lönsamhet.” 

x	   	   x	   	   	   	   	   	  

"Man måste kunna få ut mer av att ha ett nät på 650  
butiker och tre miljoner kundmedlemmar”  	   	   	   	   	   x	   	   	  

13	   x	   	   ”På ett år har … tredubblat resultatet i modekedjan  
...” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Nu återstår att se om hon klarar av att visa tillväxt.” 	   x	   	   	   	   	   	   	  
”När hon lämnade 2013 uppgick rörelsevinsten till..” x	   	   	   x	   	   	   	   	  
”Nu är hon på god väg att göra en liknande resa med 
…” x	   	   	   x	   	   	   	   	  
”För henne var det självklart att tacka ja till  
uppdraget.” 	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Hon kastar helt enkelt upp en massa bollar i  
luften på en gång och hittills ser det ut som hon  
fångar dem, en efter en.” 

	   	   	   x	   	   	   	   	  

”Vi har stärkt försäljningen, höjt bruttomarginalen  
och kassaflödet” 	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Om det är något trick som … har, så är det att 
fokusera på sortimentet” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”… har kastat ut några av de externa  
leverantörerna och tagit in andra” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Hon fick kavla upp ärmarna.” 	   x	   x	   	   	   	   	   	  
”Vi har förädlat varumärkesportföljen och höjt  
modegraden” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Hon sålde sin studentuppsats till…” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Så har hon beskrivit sig själv och det första intrycket
 överensstämmer helt uppenbart med det” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Vad är tricket? …vd skruvar på sig och mumlar lite 
innan hon svarar” 	   	   	   	   	   	   x	   	  

14	   x	   	   ”... knappast förhandstippad till jobbet 
som vd för Bukowskis.” 	   x	   	   	   	   	   x	   	  
”Men ryktet om hennes förmåga att leverera resultat  
spridde sig utanför hennes tidigare kretsar och sedan 
augusti i år är hon vd” 

	   x	   	   x	   	   	   	   	  

”Hon tror att auktionshus går en ljus framtid till  
mötes” 	   	   	   	   	   	   x	   	  

15	   x	   	   ”Förra månaden blev hon Tidnings 
Sveriges överlägset viktigaste makthavare” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”… när hon utsågs till vd...” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”Och om någon enskild person står mitt i stormens  
öga så är det …” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”hon basar över fem tidningar” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”När jag kom till … krävdes en massa åtgärder som 
upplevdes som smärtsamma. Då var det en fördel att 
komma utifrån eftersom jag inte kände någon. 
Däremot har jag förstås full förståelse för om de som 
tvingades lämna DN är ledsna.” 

x	   	   	   	   x	   x	   x	   	  

”Tvärtom tror jag att…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Man kan ha en massa olika planer och strategier, det
 enda man vet är att allt ändras och inget blir som  	   	   	   	   	   x	   x	   	  
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man tänk” 
16	   x	   	   ”Det blir alltid bäst när det vi gör kommer från oss 

själva” 	   	   	   x	   	   	   x	   	  
”Nu lanserar de…” 	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Det var jag som tänkte att … så då fick jag idén …” x	   	   	   x	   	   	   	   	  
”… har systrarna … vind i seglen.” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”Vi skulle ha haft större tro på oss själva…” 	   x	   	   	   x	   	   	   	  
”Går ny vår till mötes” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”När det går bra är det så lätt att vilja…” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Affärsmässigt handlar det om att vara fokuserad. … 
Men om det är något som jag har lärt mig så är det att 
det man gör måste man göra riktigt, riktigt bra, innan 
man går vidare till nästa steg” 

	   	   	   	   	   x	   x	   	  

”Det känns som om…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… att driva ett modebolag kommer nog alltid…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”… räknar systrarna kallt med…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”För mig handlar det om att inte ge upp så lätt.” x	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… en ganska konstant tillväxt…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  

17	   x	   	   ”1999 satsade hon på…” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Hon köpte in…” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Efter den krisen fick en ny styrelse henne att se mer 
affärsmässigt på företaget…” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”Stor investering hjälper Hälsingestintan att höja 
kvaliteten” 	   x	   	   	   x	   	   	   	  
”Entreprenören … har levererat … till medvetna 
konsumenter i 15 år” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Hon kämpade mot en trög, prispressad och ovillig 
… bransch” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”Hon räddades i elfte timmen av en trogen 
inköpare…” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”… har kvar företagets huvudkontor i Järvsö…” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”2014 skaffade sig Hälsingestintan…” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Stred envist…” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”… då man gjorde stora investeringar.” 	   	   	   	   	   x	   	   	  

18	   x	   	   ”Hon går inte på jakt. Hon går rakt på sak…” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”… erbjöds hon jobbet som vd …” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”Jag ser världen mer inifrån och ut än utifrån och in, 
och så har det alltid varit…” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”Jag presterar för att nå ett resultat och räknar ut hur 
jag ska göra det.” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Jag är också girig” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”Själv beskriver hon sig som analytisk, strukturerad – 
och girig. Någon ilska mot högtflygande toppchefer 
känner hon inte.” 

x	   	   	   	   	   	   x	   	  

”Att få bestämma” 	   x	   	   	   	   x	   	   	  
”Det var svårt att nå nästa steg, att få de riktigt stora 
utmaningarna” 	   x	   	   	   	   x	   	   	  
”ÄGARPROFFSET … OM ILSKA, MORAL – 
OCH SIN EGEN GIRIGHET” 	   	   	   	   x	   x	   	   	  
”… hon har en medfödd förmåga att bli bra på 
bild…” 	   x	   	   	   x	   	   	   	  
”Skilsmässor är en påfrestning…” 	   	   	   	   x	   	   x	   	  
”Stämman som får toppcheferna att lyda” 	   	   	   	   	   x	   x	   	  
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”Skulle man reta sig på enskilda individer orkar man 
inte hålla på.” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Om man tar reda på vad man har för risker och 
pratar om dem …” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Är man tio år och ligger mycket på sjukhus har man 
tid att göra tre saker: läsa böcker, lyssna på radio och 
tänka på saker och ting.” 

	   	   	   	   	   x	   x	   	  

”Med åldern får man fler dimensioner och njuter av 
saker som man inte hade en aning om som yngre – 
som att ta ut min gamla mamma till havet på 
Bjärehalvön eller ha ett bra samtal med en vän.” 

	   	   	   	   	   x	   x	   	  

”… brukar utmålas som Sveriges bråkigaste 
näringslivsuppfostrare.” 	   x	   	   	   	   	   x	   	  
”Den som till äventyrs tror att … är en argsint dam, 
som drivs av att sätta dit omdömeslösa 
företagsledningar till höger och vänster och helst 
inför publik, tar gruvligt miste.” 

	   	   	   	   	   	   x	   	  

”… och enligt henne är det…” x	   	   	   	   	   	   x	   	  
”I dag styrs tillvaron varken av präster eller politiker 
utan av kunder …” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… jag kan uppfattas som burdus, för rakt på och 
okänslig…” x	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… men det var förmodligen inte hela den verkliga 
kostnaden.” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”Det förstärks kanske av att jag inte är så graciös…” x	   	   	   	   	   	   	   x	  
”Jag tänker inte så mycket på mig själv …” x	   	   	   	   	   	   	   x	  
”Jag är rätt stryktålig…” x	   	   	   	   	   	   	   x	  

19	   x	   	   ”…:s vd: ”Viktigt att vi fyller ladorna” x	   	   	   	   	   	   x	   	  
”…:s vd … ser ett utmanande och riskfyllt 2015 
framför sig och manar till försiktighet.” x	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… gör det tydligt att … Hon pekar på att …” x	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Jag tror inte att de har så många alternativ … Men 
det är oroväckande … ” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… säger …, som anser att …” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Kan ske …” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Det är viktigt att ha …” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Det här året kanske behövs för att så småningom se 
en ljusning.” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”Vi hade en ganska stark…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  

20	   x	   	   ” … är banktjänstemannen som sadlade om till 
entreprenör.” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Det är konståkningen som har lett till hennes stora 
intresse…” 	   	   	   x	   	   	   	   	  
”För sex år sedan sålde … majoriteten av sitt 
företag…” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Varför hoppade du av Kontanten? 
”… jag tyckte att det var dags för mig att lämna.” x	   	   x	   	   	   	   x	   	  
”Förklaringen till hennes fascination stavas…” 	   x	   	   	   	   x	   	   	  
”… hade hon sett de problem som skapas…” x	   	   	   	   	   	   	   	  
”Jag lärde mig att behärska min nervositet.” x	   	   x	   	   	   	   	   	  
”Självförtroendet att starta eget fick … delvis genom 
sin bakgrund inom…” 	   x	   	   x	   	   	   	   	  
”Finansproffset med hjärtat i Bollywood” 	   	   	   	   x	   	   	   	  
”… att starten av det egna företaget …” 	   	   	   x	   x	   	   	   	  
”… vad man klarar av.” 	   	   	   	   	   x	   	   	  



57	  
	  

	  
 
4.1.3.1 Transivitet – männen är mer professionella och kvinnorna mer personliga 
Deltagare – aktör och mottagare 
I ovanstående tabell kan vi se att kvinnorna är deltagare, både som aktör och som mottagare, i 
större utsträckning än männen och därmed oftare ställs ansvariga för, samt framställs som 
både aktiva och passiva deltagare i, processer. 
 
Utifrån empirin har vi sett att det finns ett stort verksamhetsfokus kopplat till männen både 
när de framställs som aktör och som mottagare. När männen presenteras som aktörer upplevs 
de som drivna framåt – det finns ett fokus framåt och på hur dem skall göra något nu eller för 
framtiden och ofta med en positiv karaktär. De upplevs också som säkra på sin sak, både i 
sina egna uttalanden men också när de skildras som aktörer, vilket vi kan se i följande utdrag: 
“Jag kommer att gå djupare i dialogen med organisationen och vara mer synlig, berätta vem 
jag är och hur det går”, “... ser inga hinder i att fördubbla omsättningen igen” och “Han 
bestämde sig för att det var hit han skulle ta sig” (artikel 2, 3 & 6). 
 
I presentationerna av männen som mottagare finns det ett positivt fokus – de är mer positivt 
riktade och visar på mannen som mottagare av någonting positivt eller i en positivt riktad 
process, så som: “Jag blev draftad, scoutad dit och så har det faktiskt varit i hela mitt yrkesliv 
därefter, att jag har blivit tillfrågad om alla jobb” och “Det gäller att våga ta de chanser som 
bjuds och leva så länge man kan” (artikel 10 & 9).  
 
Utifrån tabellen har vi kunnat utläsa att i tre av artiklarna är männen enbart aktörer, och aldrig 
mottagare, vilket också styrker de siffrorna som visar på att dem inte framställs som 
mottagare i lika stor utsträckning som kvinnorna. De är ofta centrala i utdragen och upplevs 
därmed som mer aktiva i sitt handlande och i sådant som sker.   

”Det var lättare att kvala in på den tiden eftersom det 
inte fanns så många tjejer som spelade golf då.” 	   	   	   	   	   x	   x	   	  
”Det lärde mig att det inte finns någon annan som 
sätter gränser för vad jag kan göra.” 	   	   	   	   	   x	   	   	  
”Jag har även gått på kurs för att försöka lära mig…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Det har vi gjort i princip varje år…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Däremot tycker hon inte att…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… rent generellt…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… indirekt medgav…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… tror hon.” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Jag tror att…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Det verkar dock som om…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Det verkar som…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”Hon säger sig vara…” 	   	   	   	   	   	   x	   	  
”… kanske för att…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”Uppsåtet har nog varit gott…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”… jag knappt kunde tro att det var sant.” 	   	   	   	   	   	   	   x	  
”Jag har nog sett…” 	   	   	   	   	   	   	   x	  

	   	   	    46 24 23 19 10 20 43 12 
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Likt männen framställs kvinnorna som aktör och mottagare i förhållande till verksamheten, 
men också i relation till privatlivet. Ledarna beskrivs oftare som aktör när det handlar om 
dem som person, vilket framgår enligt följande: “Själv beskriver hon sig som analytisk, 
strukturerad – och girig. Någon ilska mot högtflygande toppchefer känner hon inte” (artikel 
18).  
 
Till skillnad från männen presenteras kvinnorna på ett negativt sätt när de besitter en 
aktörsroll – med ett bakåtsträvande fokus. Vi upplever att kvinnorna i större utsträckning blir 
ifrågasätta samt får förklara, eller försvara, sig när de lyfts fram som aktörer – de får försvara 
sitt “aktörsskap”, vilket framgår tydligt i följande utdrag: ”Så svarar … på frågan om varför 
hon startade sitt inredningsföretag ... “ och “Varför hoppade du av Kontanten? … jag tyckte 
att det var dags för mig att lämna” (artikel 11 & 20). Även när kvinnor är mottagare blir de 
oftast ifrågasatta och presenteras även på ett ibland nedvärderande sätt, exempelvis om det är 
någonting som de är dåliga på eller inte har klarat av själva så framhävs det: “Nu återstår att 
se om hon klarar av att visa tillväxt”, “... knappast förhandstippad till jobbet som vd för...”, 
“Efter den krisen fick en ny styrelse henne att se mer affärsmässigt på företaget…” och “Att 
få bestämma” (artikel 13, 14, 17 & 18). Liknande formuleringar förekommer inte alls på 
samma sätt i skildringarna av männen.  
 
Något som framställs som centralt i analysen av meningsuppbyggnaden i texten är att se till 
en befintlig meningsuppbyggnad och ställa den mot andra möjliga konstruktioner av samma 
mening, vilket kan ge effekten av att utfallet förändras (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 
Följande textutdrag har som syfte att visa två skilda konstruktioner av en snarlik mening, för 
en kvinna och en man som ledare, men där utfallet inte blir detsamma: ”Hennes ledarstil har 
för övrigt blivit nästan en myt i branschen” till skillnad från ”... har gjort sig känd som en 
frispråkig vd med en bullrig, självsäker och lite amerikansk ledarstil” (artikel 5 & 14). 
Konsekvensen för kvinnan som ledare blir att hon upplevs som en passiv mottagare till 
skillnad från mannen som framställs som en aktiv aktör. Det låter i detta fall som att kvinnan 
inte har åstadkommit detta själv till skillnad från mannen som framställs som att han själv sett 
till att han besitter denna image, vilket vi ser som ett målande exempel av hur 
meningsuppbyggnaden samt dess innebörd i många fall ser ut i artiklarna gällande kvinnor 
och män.  
 
Processer – handlingar och händelser 
Utifrån tabellen kan vi utläsa att kvinnor och män förbinds med egna handlingar i princip i 
lika stor utsträckning, till skillnad från händelser som oftare beskriv i förhållande till männen. 
Trots att uppdelningen ser ut på följande vis förbinds ledarna med processerna på olika sätt, 
vilket kommer att presenteras mer ingående nedan.  
 
Likt tidigare resultat i analysen finns det ett stort verksamhetsfokus kopplat till männen när 
de förbinds med handlingar och händelser, ofta i förhållande till hur det har gått för företaget. 
Ledaren beskrivs ofta som en del i framgången samt att denne har varit bidragande till att det 
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ser ut som det gör, likt tidigare, vilket framkommer i följande utdrag: ”Som mångårig vd och 
storägare i värmeteknikföretaget … har han lyckats göra ett relativt litet och lokalt bolag till 
en stor världsledande koncern inom värmeteknik” samt ”Vi nådde målet om en halv miljard 
dollar i omsättning” (artikel 3 & 1). Vi kan även se att männen är beslutsamma i sina 
handlingar – det är saker som skall eller måste ske/ha skett. Handlingarna är inte alltid 
skildrade som positiva utan de är även riktade mot sådant som ledaren måste göra för att 
saker skall bli bättre, så som: “Vi kommer att fortsätta att förvärva även om jag kommer att 
lägga första tiden på att försäkra mig om att kärnaffären utvecklas i rätt riktning” och ”Även 
jag måste förändra mig, det är så det måste börja” (artikel 2 & 4).  
 
Händelserna innefattar ofta också en negativ aspekt, även om de sedan neutraliseras och/eller 
ibland ändrar riktning genom att någonting positivt också lyfts fram i samband med 
händelsen. Följande utdrag har en negativ inriktning ”Största misslyckandet kom i samband 
med att han…”, ”… höll vi på att ta slut…” samt ett negativt utdrag som lyfts upp av 
någonting positivt är: ”Trots nedgång och minskat resultat har … under … tid som vd 
utvecklats bättre än börsindex” (artikel 8, 7 & 2).  
 
Vi kan även här se likheter med det som presenterades gällande aktör och mottagare, att  
kvinnor förbinds med handlingar och händelser i liknande situationer som männen, alltså i 
anknytning till verksamheten. Den skillnad som vi har kunnat utläsa är att kvinnorna i större 
grad förbinds med livet utanför företaget så som händelser i privatlivet etc. och därmed 
upplevs som mer personliga, likt i det som vi har lyft tidigare i textanalysen.  
 
Bland kvinnorna är det, till skillnad från männen, positiva aspekter som lyfts fram som 
händelser, snarare än att kvinnorna själva är aktivt handlande i dessa situationer. Detta ger i 
en del fall en negativ effekt på det som lyfts fram då en deltagares handlande framställs som 
ett slags naturfenomen, utan någon direkt ansvarig. I följande exempel används transivitet för 
att nedtona en deltagare samt framställa denna som passiv i en händelse som egentligen bör 
förmedla någonting positivt och med ett fokus på ledaren: ”Förra månaden blev hon Tidnings 
Sveriges överlägset viktigaste makthavare”, ”Hon hade blivit handplockad av... 
styrelseordförande” och ”… erbjöds hon jobbet som vd … ” (artikel 15, 12 & 18). Detta till 
skillnad från männen där det var mer negativa aspekter som lyftes fram som händelser, sådant 
utom deltagarens kontroll, som gav effekten av att de inte upplevdes ha handlat aktivt i 
förhållande till någonting som kan ses som negativt.  
 
I hälften av artiklarna som berör kvinnor är det färre än två av ledarens handlingar som lyfts 
fram, och i tre av dem finns det ingen skildring av ledarens egen handling, jämfört med i 
artiklarna om män där det i alla artiklar redogjordes för åtminstone en handling och i 
majoriteten av artiklarna fler än två. Flera av kvinnorna framställs alltså inte som handlande i 
samma utsträckning som majoriteten av männen, trots att det finns lika många utdrag som 
visar på handling i det totala antalet artiklar om kvinnor. Därmed kan vi se en variation bland 
kvinnorna, att det är några som framställs som mer handlande och några som framställs som 
inte alls handlade, till skillnad från männen som har en jämnare fördelning vad gäller att vara 
handlande.  
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I fyra av artiklarna, främst gällande kvinnornas handlingar, finns ett fokus vid att de lämnar 
någonting snarare än att de är på väg någonstans eller kommer till någonting, vilket framställs 
tydligt i följande utdrag: “I samband med finanskrisen lämnade hon bankvärlden bakom sig” 
och “... då vice vd för Icagruppen, städade ur skrivbordet och packade väskan för att efter sju 
år lämna den framgångsrika, nästan mytomspunna, dagligvarukoncernen” (artikel 11 & 12). I 
endast en av artiklarna rörande kvinnor finns det ett uttalat fokus på hur verksamheten går 
och resultatet ser ut i kvinnornas handlingar och de händelser som de hänförs till, till skillnad 
från artiklarna rörande män, där detta fokus förekommer i hälften av artiklarna. Männen 
beskrivs inte alls på samma sätt vad gäller att lämna någonting, utan de har, som nämnts 
ovan, snarare ett fokus framåt.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att båda könen beskrivs i processer av handling och 
händelser i ungefär lika stor utsträckning, men där kvinnornas framställs som aktörer och 
mottagare i högre grad än männen. Dock upplevs det som större skillnader i frågan om hur de 
skildras. Männen framställs ofta i samband med verksamheten likt kvinnorna, som också 
framställs i anknytning till verksamheten men som även i större grad har gestaltats genom en 
anknytning till privatlivet – livet utanför företaget och verksamheten. Vi kan därmed se att 
kvinnorna genomgående är, och framställs som, mer personliga än männen. Däremot så 
ifrågasätts kvinnorna i större utsträckning och blir presenterade på ett mer negativt sätt.  
 
Nominalisering – vill männen osynliggöra sina handlingar?  
Utifrån analysen kan vi se att männens handlingar och/eller händelser som de deltar i, i större 
grad än kvinnorna, förtingligas genom att ett substantiv ersätter verbet eller på annat sätt 
nedtonas eller helt tas bort. Vi kan se att även detta sker i anknytning till verksamheten eller i 
förhållande till ledarskapet gällande männen. Återigen kan vi se att männen framställer sig, 
eller framställs, som professionella och därmed oftare undviker att vara personliga. I följande 
utdrag kan vi se vad som skulle kunna kategoriseras som en verksamhetsanknuten 
nominalisering, där en handling och/eller en händelse utesluts: “Norge var en bedrövlig 
upplevelse...” där “Norge” ersätter handlingen/händelsen samt “Att inte ha någonting 
bestämt, att inte vara en beslutsmaskin” som utesluter handlingen att ta beslut (artikel 7 & 6). 
Vi kan även utläsa att när männens handlingar och händelser förtingligas och/eller utesluts 
görs det ofta, i 13 av 15 utdrag, i form av att ledaren själv framställer det så snarare än att det 
är journalisten som konstruerar det. I kvinnornas fall kan vi se det motsatta, att det är 
journalisten som förtingligar och utesluter handlingar och/eller händelser i större grad, i 7 av 
10 utdrag, än att det är ledaren själv som gör det.  
 
I flera fall där kvinnornas handlingar förtingligas och/eller utesluts är det återigen i 
anknytning till privatlivet, exempelvis genom: “Skilsmässor är en påfrestning…” där 
handlingen eller händelsen att skilja sig utesluts genom att istället säga “skilsmässor”, “... hon 
har en medfödd förmåga att bli bra på bild…” där att hon blir bra på bild nedtonas och 
“Finansproffset med hjärtat i Bollywood” som utesluter att hon gillar Bollywood starkt 
(artikel 18 & 20). 
 



61	  
	  

Passivisering – tar kvinnor mer ansvar än män? 
I artiklarna kan vi se att männen passiviseras oftare, alltså att ledaren utesluts ur dess 
handlingar och/eller händelser. Detta går att koppla samman med att de inte lyfts fram som 
aktörer eller mottagare lika ofta – de utesluts oftare som deltagare, och undantas i dessa fall 
både ansvar och inblandning. Vad gäller männen kan vi se att detta görs bland annat i 
skandaler som kan kopplas till företaget eller när jobbiga beslut skall fattas, exempelvis när 
nedskärningar skall genomföras.  
 
I följande utdrag kan vi se att ledaren utesluts ur handlingen som har lett till att ett flertal 
anställda har varslats. I detta fall tas det ej ställning till vilka aktörer som är inblandade, utan 
ansvaret läggs på företaget: “Men... klarade sig igenom eldstormen, bland annat tack vare ett 
omfattande omstruktureringsprogram. Under en tumultartad period skar... ner arbetsstyrkan 
med 25 procent på nio månader” (artikel 1). En annan ledare uttrycker sig på liknande sätt 
kring en eventuell nedskärning, där ansvaret också fråntas ledaren: “Men om något görs på 
olika sätt på olika platser, och det i stället går att göra det på ett sätt på en plats, är det 
ledningens skyldighet och ansvar att föreslå det. I vissa fall kan det medföra nedskärningar” 
(artikel 2). I detta fall lägger vd ansvaret på ledningen och tar därmed inget ansvar själv. I 
båda artiklarna kan vi se att ledarna utesluts, både kring vilka de är samt vilken roll de spelar, 
för att de inte skall behöva ställas ansvariga för det som har inträffat. Till skillnad från dessa 
två kan vi se i en artikel som behandlar en kvinna som ledare att hon istället står för sina 
handlingar gällande en nedskärning; “När jag kom till Dagens Nyheter krävdes en massa 
åtgärder som upplevdes som smärtsamma. Då var det en fördel att komma utifrån eftersom 
jag inte kände någon. Däremot har jag förstås full förståelse för om de som tvingades lämna 
DN är ledsna” (artikel 5). Därmed tar hon ansvar för de nedskärningar som har gjorts samt 
uttalar sig kring denna händelse på en personlig nivå, samt framställer händelsen som mer 
känslorelaterad.   
 
En annan artikel behandlar bland annat ett flertal skandaler som ett företag har gått igenom. 
Flera av skandalerna uppfattas som händelser snarare än handlingar utförda av företaget eller 
ledaren. De påstås ha uppstått på grund av den okunskap som finns i företaget. Företaget, 
samt ledaren, kan i detta fall ses som passiva mottagare som ej hade tillräcklig kunskap kring 
de marknader som de trädde in på och därmed inte tar ansvar för utfallet. Det uppfattas 
nästintill som ett naturfenomen, som inträffade utan dess kännedom. (artikel 7) 
 
Vi kan även se att männen passiviseras i mer “jobbiga” situationer, vilka även kan klassas 
som mer känsliga, så som: “Vad är du rädd för? Att bli misstänkliggjord eller anklagad för 
saker som inte har varit min avsikt. När man jobbar med kommunikation uppstår sådana 
situationer” och ”Men inför att byta jobb har det blivit några sorgetårar…” vilket upplevs 
som att han ej vill förknippas med dessa händelser och därmed utesluts (artikel 9).  
 
Kvinnorna passiviseras överlag både i förhållande till verksamheten samt till mer personligt 
förknippade handlingar eller händelser. Två exempel på hur kvinnorna utesluts i förhållande 
till det personliga: ”Är man tio år och ligger mycket på sjukhus har man tid att göra tre saker: 
läsa böcker, lyssna på radio och tänka på saker och ting” samt ”Det lärde mig att det inte 
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finns någon annan som sätter gränser för vad jag kan göra” (artikel 18 & 20). Kvinnorna 
passiviseras även i uttalanden som tyder på osäkerhet samt där de upplevs som mer 
tvivelaktiga: “... vad man klarar av”, “Det var svårt att nå, att få de riktigt stora 
utmaningarna” och “Att få bestämma” (artikel 20 & 18).  
 
4.1.3.2 Modalitet – media instämmer i lägre grad med, och i, det som sägs av och om 
kvinnor... 
Modalitet kan ta sig uttryck genom att någonting framställs som att det med säkerhet är på ett 
visst sätt, genom en hög grad av instämmande. Men även i form av att det förekommer 
vaghet eller tas ett avstånd från ett uttalande, någonting som lyfts fram i ett uttalande eller i 
en redogörelse, vilket ger intrycket av en låg grad av instämmande. Vi ser att det förekommer 
båda varianter av modalitet i båda artikelgrupperna, men där modalitet förekommer i större 
utsträckning i artiklarna som berör kvinnor.  
 
Bland männen kan vi se att fördelningen mellan modalitet i form av hög respektive låg grad 
av instämmande är jämn, det används eller förekommer alltså inte övervägande i det ena eller 
det andra syftet. Vi kan se att det, i majoriteten av fallen där modalitet förekommer i 
artiklarna, är männen själva som använder det i sina uttalanden. Även här ser fördelningen 
jämn ut i hur användningen ser ut – för att instämma med, eller uttrycka säkerhet kring, det 
som de uttalar sig om eller för att göra det motsatta. Det var endast i 6 av de 32 fall av 
modalitet som de förekom i journalistens redogörelser – även här jämt fördelat mellan 
“instämmer i hög grad” och “instämmer i låg grad”. Några exempel på när journalisten 
instämmer är: ”En process som han är väl förtrogen med...” samt när mannen och ledaren 
själv gör det är: ”Även jag måste förändra mig, det är så det måste börja” och ”Det är klart att 
man måste ha en fallenhet för att vara företagsledare…” (artikel 2, 4 & 6). Gällande låg grad 
av instämmande kan vi se det i journalistens redogörelse: ”… efteråt, förhoppningsvis, höra 
ännu lite tydligare…” samt i ledarnas/männens egna uttalanden: ”Den 16 februari kommer … 
bokslut för 2015. Kanske besvaras några av frågorna då. Men det är nog bäst att inte hoppas 
för mycket“ och ”Jag tror inte att … men jag tror att det kommer att bli färre än i dag” 
(artikel 6, 5 & 7). 
 
Gällande kvinnorna ser det något annorlunda ut, utöver det faktum att modalitet är mer 
vanligt förekommande i dessa artiklar. Här skiljer sig fördelning åt från den i artiklarna som 
behandlar ledare som är män, i båda avseenden. Modalitet förekommer i större utsträckning 
här för att instämma i en lägre grad samt används inom denna kategori övervägande av 
journalisten, till exempel i utdrag som: ”Det hela är ganska rörigt, men tanken är att … ska 
bidra till en mer lättstyrd ensemble för dirigenten…”, ”Vad är tricket? … vd skruvar på sig 
och mumlar lite innan hon svarar” och ”… räknar systrarna kallt med…” (artikel 12, 13 & 
16). I de fall det används för att visa på hög grad av instämmande (i 16 av 43 fall) är det 
oftast ledaren själv som instämmer med det som sägs (12 av 16 fall), exempelvis genom 
uttalanden som: ”Det blir alltid bäst när det vi gör kommer från oss själva” och ”Är man tio 
år och ligger mycket på sjukhus har man tid att göra tre saker: läsa böcker, lyssna på radio 
och tänka på saker och ting” (artikel 16 & 18). 
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4.1.3.3 Hedge – ... men trots detta dämpas männens påståenden i något större grad   
Gällande i vilken grad det förekommer uttryck som tyder på osäkerhet går detta emot 
resultatet ur analysen av modalitet något – vilket vi hade gissat skulle korrelera. Här kan vi se 
att ord som ökar osäkerheten i uttalandet eller i det som återges oftare förekommer i artiklar 
som rör män, än i de som rör kvinnor. När ett uttalande eller en skildring görs mindre tydligt, 
eller tas mer avstånd från, görs det i större grad genom användningen av verktyget hedge i 
artiklarna som behandlar män. Här är det även i stort sett lika ofta som det är ledaren själv 
eller journalisten som använder det, genom exempelvis ord som: kanske, vilket är allra 
vanligast, nog, lite och ganska, vilka förekommer i flera av artiklarna. I artiklarna som rör 
kvinnor är det i större grad ledaren själv som använder formuleringar som kan ses som 
uttryck av hedge, i form av: nog, knappt, kanske, ganska och rätt – även dessa i flera artiklar. 
 

4.1.4 Övrigt 
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring de övriga aspekter som vi har analyserat 
i texterna. Det kommer ej att presenteras en sammanställning av empirin likt i avsnitten för 
metaforer samt meningsuppbyggnad då vi inte ser att en tabell fyller någon funktion i detta 
avsnitt, utan det mest centrala är vår tolkning av, och resonemang kring, dessa aspekter vilka 
återges nedan.  
 
Kvinnor är mer personliga än män 
Gällande hur personlig texten upplevs skiftar detta mellan artiklarna, främst beroende på var 
fokus i artikeln ligger – i första hand på ledaren själv eller på företaget och processer i det. 
Det ser lite olika ut kring hur personlig ledaren upplevs i relation till företaget, där vissa 
endast använder “vi”, “vår” och “oss” när de pratar om företaget och där andra har en 
tydligare distans och yrkesmässigt förhållningssätt till företaget när hen pratar om det. Här 
kan vi inte se några tydliga skillnader mellan män och kvinnor, utan vi upplever snarare att 
det beror på artikelns karaktär samt till viss del även på hur länge ledaren har funnits i 
företaget och hur stort det är – ett större företag/organisation ger i vissa fall en större distans 
och ett mindre personligt förhållningssätt hos ledaren.  
 
I vår upplevelse av hur personlig texten är i relation till ledaren som person ser fördelningen 
inte likadan ut, där vi uppfattar artiklarna som rör kvinnor som något mer personliga som 
även tidigare delar av analysen har visat på. Här är det flera artiklar som behandlar sådant 
som kan anses personligt och ge en närhet till ledaren, som upplevelser från barndomen och 
uppväxten, deras bakgrund, vilka deras föräldrar är och relationen de har till dessa, hur 
relationen till en partner eller ex-partner ser ut samt där en kvinna även berättar att hon har 
cancer i släkten och har opererat bort båda brösten och livmodern (artikel 18). Bland männen 
är det en av artiklarna som innefattar en mer djupgående personlig skildring, där han berättar 
om var han kommer ifrån, om sina föräldrar, sin mormor och sina favoritresmål och  
-intressen och varför de är det (artikel 3). I två andra artiklar lyfts det kort fram några mer 
personliga ämnen, som att en ledare oroar sig för sina tonårsdöttrar och att en annan gick 
igenom en livskris när hans bror dog av sjukdom, men sedan skiftar fokus snabbt tillbaka till 
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företaget och yrkesrollen – och ett mer objektivt, mindre personligt, förhållningssätt (artikel 
10 & 9).  
 
Gällande vad vi får veta om ledarnas privatliv korrelerar det med det som lyfts fram ovan 
kring hur personlig texten upplevs – i de artiklar som ledaren är mer personlig får vi också 
veta mer om privatlivet. Utöver detta så presenteras det i majoriteten av artiklarna, utan 
någon specifik inriktning, ledarens familjesituation, boende och något om bakgrund och/eller 
intressen. Detta ser likadant ut för männen som för kvinnorna. 
 
Företaget och yrkesrollen… och så lite intressen, barndom, glamour och materiella ting 
I de flesta artiklarna finns fokus på företaget som ledaren är aktiv inom, en specifik process 
inom det eller på ledarskapet, vilket förekommer genomgående i artiklarna oavsett kön. I ett 
par artiklar kan vi se att fokus ligger på en ny tjänst som ledaren har tillträtt, ledarens karriär 
eller en specifik händelse som har inträffat. Vi kan därmed ej påvisa några större skillnader 
mellan könen, gällande vilket fokus artiklarna har utan skillnaderna förekommer mer på 
detalj- och meningsnivå.  
 
Vad gäller vilka ämnen som tas upp hänger detta samman med fokus i artiklarna och i de 
flesta fall är ämnena i första hand rörande företaget och verksamheten, speciella skeenden i 
förtaget eller i företagets omvärld, exempelvis en omorganisation eller förändrade regler för 
finansiell rådgivning, samt ledarens yrkesroll och ledarskap. Andra ämnen som förekommer 
är personliga intressen, som resor, musik och böcker, eller deras yrkesmässiga eller privata 
bakgrund – där det i männens fall är få artiklar som behandlar något annat än den 
yrkesmässiga bakgrunden, och det gällande kvinnorna är fler som redogör för mer privata 
hänseenden i deras bakgrund som barndom och föräldrar. 
 
Avseende männen så lyfts det oftare fram sådant som kan sammankopplas med materiella 
ting, som exempelvis vilka bilar de kör eller vilka båtar de skulle vilja ha, exempelvis: 
”Privatlivet pratar han helst inte om, men han lyckas i alla fall inte dölja att han har beställt 
en XC90, Volvos nya lyx-suv” samt “Det fanns massor med fina segelbåtar som jag ville ha. 
Jag hade bland annat en dröm om att köpa en Drake, men jag har fått nöja mig med en 
motorbåt i trä i stället” (artikel 1 & 4). En annan ledare uttalar sig om en kommande resa till 
Madagaskar dit han skall åka med några vänner för att dyka, samt ett annat uttalande från en 
ledare lyder: “Alla aktörer har champagnefest...” vilka vi anser tyder på ett mer resursfyllt liv, 
inkluderat pengar och status (artikel 5). Liknande aspekter framkommer inte i några av 
artiklarna om en kvinna som ledare. I stället behandlas ämnen som rör deras bakgrund och 
familj i större utsträckning, både den familj de är uppvuxna i samt den familj de har idag. I en 
av artiklarna som rör en kvinna som ledare diskuteras hennes skilsmässa och kärleksliv samt 
hur hon har hanterat livet som förälder samtidigt som hon var ledare, och i en annan redogörs 
det för kvinnans relation till sin man och hur de träffades (artikel 18 & 20). Ämnen likt dessa 
lyfts inte upp i någon av artiklarna om männen. 
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Kvinnor ifrågasätts och män får berätta hur det är 
I artiklarna presenteras det inte så många frågor explicit, utan texten är skriven på ett sådant 
sätt att frågor ofta utelämnas och är mer eller mindre omskrivna till en löpande text 
tillsammans med svaren på dem. Återkommande genom att en förklaring görs och det sedan 
följer ett uttalande, exempelvis: ”Kundkretsen består av förmögna privatpersoner, 
entreprenörer och stiftelser. Företaget lever på rekommendationer. Ja, vi började med en 
kund. Sedan tipsade den personen sin kollega om oss, och därefter sin granne … “, eller att 
det redogörs i texten för vad ledaren har sagt rörande en viss fråga: “På frågan varför nästan 
uteslutande män jobbar på fabriken är svaret att kvinnor "helt enkelt inte är lika intresserade" 
av sådana industrijobb” (artikel 20 & 3). 
 
Däremot kan vi se, i de fall som frågor som har ställts redovisas, att det i artiklar skrivna om 
kvinnor som ledare finns en annan inriktning på frågeställningarna än i de skrivna om män. 
Kvinnorna blir ifrågasatta mer i de frågor som ställs, genom att frågorna ställs på ett sådant 
sätt att de ifrågasätter en kvinnas prestation, handling eller personlighetsdrag. De lyfter vid 
flera tillfällen upp sådant som kan ses som tvivelaktigt i ett påstående eller en frågeställning, 
även om det inte framgår i artikeln att ledaren själv skulle ha uttalat sig om detta eller att så 
skulle vara fallet. Detta får ledaren sedan ta ställning till, vilket sker exempelvis enligt 
följande: “Sedan... tillträde har kursen fördubblats. Vad är tricket?” vilket vi tolkar som att 
ledaren skulle ha ett trick för att företaget går bra och att det inte beror på hennes prestationer 
(artikel 13). Ett likande utdrag: ”Är det bara för er, eller har de tuffa vindarna i ... branschen 
börjat mojna?” förminskar ledarnas prestationer och att det går bra för företaget genom att 
lägga fram det som att det beror på hur det går för branschen, samt “Ser du några 
trovärdighetsproblem i att du kom från en konkurrent?” vilket gör att ledarens trovärdighet 
ifrågasätts och hon behöver rättfärdiga det (artikel 13 & 16). I en annan artikel förutsätts 
saker om ledaren, utan att det har framgått tidigare i artikeln, som hon sedan får ta ställning 
till, exempelvis likt: ”Har du alltid haft svårt för auktoriteter?” samt ”Var du lika 
ifrågasättande och kritisk på föräldramötena i dina barns klasser som du är på 
bolagsstämmor?” (artikel 18). Dessa typer av frågor är inte framträdande i artiklarna som 
behandlar män på samma sätt.  
 
I vissa av artiklarna som behandlar män som ledare ställs ett påstående upp som sedan 
ifrågasätts, men det är då fakta som lyfts fram och inte journalistens egna, konstruerade 
uppfattningar om ledaren. Det är endast till en av männen som det ställs upp ett mer kritiskt 
och ifrågasättande påstående som ledaren tvingas ta ställning till, men det är då rörande 
företaget och dess verksamhet i andra länder: “Kazakstan rankas på plats 125 enligt 
Transperancy Index, går det göra renhåriga affärer i den typen av länder?” (artikel 7). Det 
finns övergripande ett mer neutralt och objektivt fokus i frågorna som ställs till männen, som 
lämnar öppet för ledarens egen redogörelse och som då ej är vinklad eller styrd av vad 
journalisten har påstått eller hur hen har ställt frågan i samma utsträckning som gällande 
kvinnorna. 
 
Något som förekom i både artiklarna om kvinnor och de om män är frågor som kan upplevas 
som känsliga, vilket för männen var exempelvis “Du har två döttrar i 20-årsåldern. Vad oroar 



66	  
	  

du dig mest för när de är ute på stan?”, “Vilken har varit din djupaste kris?” och “När grät du 
senast?” (artikel 10 & 9), och för kvinnorna: “Vilket är ditt största misslyckande?”, “Har du 
haft dåligt samvete för det?” (att hon inte har haft så mycket tid med sina barn) samt “Var det 
ömsesidigt?” (om “kärleken vid första ögonkastet” med hennes man) (artikel 18 & 20). 
 

4.2 Analys av diskursiv praktik 
 
I nedanstående analys av den diskursiva praktiken kommer en diskussion att föras kring hur 
texten i artiklarna producerats i utvalda affärstidningar och vad det får för effekt på vilka 
diskurser som förekommer, samt om media bidrar till att upprätthålla ojämlika maktstrukturer 
i samhället. 
 
Studiens insamlade empiri består av tidningsartiklar ur affärspress – affärstidningarna 
Dagens industri och Affärsvärlden. Då vi utgår från artiklar ur tidningar har vi kännedom 
kring att de texter som publiceras genomgår en rad olika led innan dem går till tryck, vilket i 
dessa fall är; (1) en redaktör bestämmer till en början att en artikel skall skrivas och ger 
därmed uppdraget till en reporter/journalist, (2) författaren av texten, alltså 
reportern/journalisten, som under arbetets gång löpande stämmer av med redaktören för 
funderingar kring hur de skall vinkla samt lösa problem, (3) redaktören som läser och 
textredigerar, (4) därefter skickas artikeln till en redigerare som lägger in artikeln tillsammans 
med bilder samt andra illustrationer, och (5) slutligen korrekturläses artikeln innan den till 
sist godkänns av redaktören och går till tryck. (Chefredaktörerna på Affärsvärlden samt 
Dagens Industri, 2015) Effekten av detta blir att det som trycks i en artikel är genomarbetat 
samt korrigerat för att det skall “passa” tidningen och, i främsta hand redaktören, kan på 
förhand välja ut vad som skall finnas med i en artikel samt vad som skall uteslutas. Det bidrar 
till att det ej finns något utrymme för oväntade händelser eller inkluderande av mer 
“rättvisande” information, vilket till skillnad från i tidningsartiklar kan uppstå och redovisas i 
exempelvis en direktsänd Tv-debatt. Därmed har media, som i detta fall avser affärspress, en 
stor inverkan genom det som publiceras, och således hur de medvetet eller omedvetet skapar 
och sprider sociala normer, vilket innefattar hur vi skall se på, förhålla oss till samt agera i 
samhället. Det betyder att affärspress, inklusive studiens utvalda tidningar, till stor del formar 
den sociala verkligheten (Tienari et. al, 2009) – och här kan då redaktören anses ha en viktig 
roll i detta då hen har stort inflytande över vad som skrivs och sedan publiceras. 
 
I artiklarna går det även att utläsa en viss manifest intertextualitet, då journalisterna i flera fall 
återkopplar till tidigare händelser samt hänvisar till andra artiklar som har någon form av 
koppling till det som tas upp i den aktuella artikeln, och till befintliga diskursiva praktiker. 
Journalisten/reportern har som rutin att göra efterforskningar innan exempelvis en intervju 
genomförs samt se på vad som har skrivits tidigare om den aktuella ledaren och företaget. 
(Chefredaktörerna på Affärsvärlden samt Dagens industri, 2015). Detta framgår tydligt i ett 
flertal artiklar, där journalisten återkopplar till tidigare händelser eller hänvisar till redan 
publicerade artiklar om en ledare och/eller företaget. Detta är vanligt förekommande då det 
finns en uppfattning om att ingenting börjar om från början, utan att kommunikativa 
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händelser bygger på tidigare händelser, vilket vi kan se i följande utdrag: “... har givit flera 
intervjuer de senaste åren. I de flesta står det ungefär samma sak. Och redaktörerna kan i 
allmänhet inte heller motstå frestelsen att använda hennes namn i rubriken. De brukar vara av 
karaktären Ståhlkvinnan som vände Mio” (artikel 13). Här framgår det tydligt att den 
diskursiva praktiken upprätthålls genom att ett flertal redaktörer gärna vill använda hennes 
namn i rubriken, där effekten blir att den stereotypa bilden reproduceras i media; som därför 
kan ses som ett effektfullt organ för att upprätthålla ett samhällssystem med en traditionell 
syn på könsroller (Kelan, 2013; Lazar, 2005). Därmed kan vi dra slutsatsen om att media har 
en utpräglad och återkommande diskursiv praktik, som upprätthålls genom att det är ett fåtal 
redaktörer som styr vad som skall skrivas och publiceras samt genom återkoppling till 
tidigare artiklar. Det innebär även att affärspress, genom den diskursiva praktiken, bidrar till 
att upprätthålla de rådande maktstrukturerna som förekommer i samhället (Winther Jörgensen 
& Phillips, 2000). 
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5 Analys 2 – av social praktik; varför ser vi det vi ser? 

I nedanstående analys kommer resultaten från textanalysen att kopplas till ett större socialt 
sammanhang och diskuteras utifrån genusteoretiska resonemang. Vi kommer att presentera 
en analys och diskussion kring hur och varför de resultat som presenterades i ovanstående 
analysavsnitt ser ut som de gör, utifrån den sociala praktiken kring genus som förekommer 
och som lyfts fram i genusteori.  
 
I följande analys är intentionen att: “elaborate a set of theoretical ideas” (Sutton & Staw, 
1995, s. 379). Vi kommer ej att söka efter orsak- och verkansamband utan har istället en 
teoretiserande ambition – att resonera kring, jämföra och problematisera varför vi ser det vi 
ser genom teori, insamlad empiri och studiens metodologiska utgångspunkter. Det kan 
tydliggöras med att vi skall föra en diskussion kring studiens empiriska resultat – analys 1 – 
mot samt i förhållande till studiens utgångspunkter och utvald teori, vilka framkommer i 
inlednings-, metod- och teorikapitlet samt löpande i denna analys. Detta då den teori som 
tillämpas, genusteori, kommer ur och är ett resultat av den sociala praktiken (Wahl et. al, 
2011). Syftet är därmed att diskutera och ifrågasätta hur och varför analysen och resultatet av 
textanalysen ser ut som det gör. Detta görs utifrån de principer som tillämpas för att 
teoretisera – att diskutera, jämföra och problematisera det empiriskt grundade resultatet 
utifrån teorin.  
 
Efter att ha genomfört analysen av texten i artiklarna och resonerat kring de egenskaper som 
förekommer och hur dessa ser ut blir det tydligt att artiklarna som behandlar män respektive 
kvinnor som ledare skiljer sig åt. Även en mer djupgående analys av lingvistisk karaktär visar 
alltså på liknande resultat som de tidigare studier som presenterades inledande har gjort. Var 
dessa skillnader finns och vad det kan finnas för bakomliggande skäl till att de ser ut som de 
gör, med hänsyn till vad genusteorierna säger, kommer att diskuteras utifrån tre inriktningar 
och indelningar som vi ser som framträdande och relevanta i ämnet: kvinnligt ledarskap och 
könsbestämda egenskaper, kvinnor som minoritet samt språk och makt. Slutligen förs även 
en sammanfattande diskussion där aspekter rörande flera av delar lyfts upp, diskuteras och 
kritiseras. 
 

5.1 Kvinnligt ledarskap och könsbestämda egenskaper 
 
Som framkommer i problematiseringen har begreppet och fenomenet “kvinnligt ledarskap” 
fått genomslag och blivit vanligt förekommande inom genus- och ledarskapsteorier på senare 
år.  Detta som en effekt av att det uppmärksammades av genusforskare att ledarskapsteorin i 
hög grad har varit maskulin och behövde utvecklas för att bli jämställd sett till kön och 
könsroller (Due Billing & Alvesson, 2000; Wahl et. al, 2011). I denna del av teorin ges en 
bild av vad kvinnligt ledarskap innebär, vilket i de flesta beskrivningar stämmer överens med 
det som Wilson (2008) lyfter fram kring: “... att kvinnor i allmänhet uppfattas som mer 
omsorgsinriktade, förstående, hjälpsamma, empatiska, samarbetsinriktade, socialt sensitiva 
och expressiva än sina manliga motsvarigheter “ (Wilson, 2008, s. 262). Det kvinnliga 
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ledarskapet karaktäriseras även av beroendeförhållanden samt personliga uppfattningar och 
förhållningssätt (Due Billing & Alvesson, 2000).  
 
Den traditionella, manliga ledarstilen är istället förknippad med egenskaper som: opersonlig, 
objektiv, självständig, tävlings- och resultatinriktad, analytisk, hård, fokuserad samt 
materialistisk. (Due Billing & Alvesson, 2000; Wilson, 2008) Utifrån dessa beskrivna 
egenskaper och samhällets norm som värdesätter rationalitet och logik blir kvinnor både 
underordnade och beroende av män (Wahl et. al, 2011). 
 
Flera av egenskaperna som nämns ovan förekommer i beskrivningarna av de ledare som 
behandlas i artiklarna som har analyserats. I artiklarna rörande ledare som är män kan vi se 
att framställningarna ofta får männen att framstå som kompetenta samt resultatinriktade och 
fokuserade på vad de gör eller skall göra. Det finns även ett fokus vid materiella ting i dessa 
artiklar, vilket överensstämmer med att en manlig egenskap enligt resonemangen i teorin är 
att vara mer materialistiskt lagd. Utifrån vad vi kan utläsa i artiklarna stämmer det i detta 
avseende då det endast i artiklarna om män fanns redogörelser kopplade till materiella ting, 
där två exempel är: ”Privatlivet pratar han helst inte om, men han lyckas i alla fall inte dölja 
att han har beställt en XC90, Volvos nya lyx-suv” samt “Det fanns massor med fina 
segelbåtar som jag ville ha. Jag hade bland annat en dröm om att köpa en Drake, men jag har 
fått nöja mig med en motorbåt i trä i stället” (artikel 1 & 4). Vi kan därför se att männen 
beskrivs i enlighet med de egenskaper som uppmärksammas som manliga, på ett annat sätt än 
kvinnorna.  
 
Liknande kopplingar, men till de som i teorin lyfts fram som kvinnliga egenskaper, kunde vi 
urskilja i artiklarna rörande ledare som är kvinnor. Där förekom beskrivningar som “mjuk” 
och “varm” samtidigt som kvinnorna, åtminstone utifrån artiklarnas upplägg, gav ett mer 
personligt, nära och känsloladdat intryck. Dock kan vi se att det i de artiklar som innehåller 
skildringar som går att koppla till kvinnligt ledarskap även presenteras egenskaper som kan 
kategoriseras som manliga – där kvinnorna ofta egentligen innehar fler manliga egenskaper. 
När så är fallet finns samtidigt ett starkt fokus vid att de är kvinnor, eller så blir det tydligt att 
det lyfts fram att de faktiskt även är kvinnliga; som att en kvinna är “rak” men även “mjuk” 
(artikel 13). Det tycks finnas ett behov av att trycka på att de, även om de uppvisar manliga 
egenskaper, är kvinnor. Det görs inte på samma sätt i den enda artikel där en man innehar 
vissa kvinnliga ledaregenskaper – trots att han besitter dessa egenskaper läggs ingen 
värdering i, eller görs det ej centralt, av vilket kön han är (artikel 9). 
 
Slutsatsen vi kan dra av detta är att vi tydligt ser en närvaro av kvinnligt ledarskap i 
artiklarna. I beskrivningar, presentationer och skildringar men även på andra sätt, vilka vi 
återkommer till. Om vi, och även den genuslitteratur som vi utgår från, hade antagit ett 
funktionalistiskt synsätt hade vi troligtvis accepterat att detta är egenskaper som presenteras 
och som ledare besitter. Men istället ställer vi oss, likt andra radikala forskare, kritiska till 
den bild som ges, och ser därför att den inte nödvändigtvis är den bild som bäst beskriver 
kvinnorna. Ett exempel är att kvinnorna upplevs mer personliga vilket vi egentligen snarare 
tror beror på artiklarnas upplägg och vad som lyfts fram. Vi är av uppfattningen att det som 
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lyfts är utvalt utifrån hur man vill skilda en ledare som är kvinna och den diskurs som 
föreligger, snarare än att det speglar just den ledaren och hennes egenskaper. Om det i 
artiklarna som berör män hade ställts likadana frågor, fokuserats på samma ämnen, varit 
skrivna på samma sätt och innehållit samma slags skildringar tror vi att männen hade 
upplevts lika personliga som kvinnorna. I teorin framställs män som mer objektiva och 
kompetenta än personliga (Jackson & Parry, 2011), vilket även kan tänkas styra hur man 
skildrar dem. Där kvinnorna istället skildras utifrån föreställningarna om dem som personliga 
och uttrycksfulla (Wilson, 2008).  
 
Att det ser ut som det gör – att kvinnor skildras utifrån kvinnliga egenskaper och män utifrån 
manliga – är i enlighet med det kritiska förhållningssättet en effekt av föreställningen som 
finns i teorin kring kvinnligt ledarskap samt det traditionella ledarskapet (Alvesson & Due 
Billing, 2011; Kelan, 2008). Vi lyfter tidigare upp att man inom den kritiska forskningen 
kring genus och ledarskap, vilken både vi och majoriteten av den forskning som behandlas i 
uppsatsen tillhör, utgår från att teorin ger, eller har inverkan på, samhällssynen. Kontentan 
blir därmed att kvinnor och män skildras på olika sätt på grund av att det förekommer en 
uppdelning mellan könen i teorin kring ledarskap. Utifrån den syn på media som vi antar är 
därför även den diskurs som produceras och reproduceras en effekt av den bild som ges i 
teorin, då media är en spegling av de rådande samhällsnormerna och -diskurserna (Tienari et. 
al, 2009; Fairclough, 2010; Litosseliti & Sunderland, 2002).   
 
Problemet här blir, likt Due Billing och Alvesson (2000) samt Wahl et. al (2011) diskuterar, 
att manligt och kvinnligt vanligen utan eftertanke direkt kopplas till män och kvinnor som 
biologiskt och genetiskt olika – eller egentligen att allmänheten och majoriteten av 
forskningen tillhör det funktionalistiska paradigmet. Detta samtidigt som denna biologiskt 
anknutna föreställning och paradigmatiska inriktning inte är den som förekommer inom 
genusteorin som teoribildningen kring ledarskap och genus från början är skapade ur. Den 
bygger istället på radikala antaganden och manligt och kvinnligt ses istället som föränderliga, 
sociala konstruktioner utan någon direkt koppling till det biologiska könet. (ibid.) 
 
Utifrån dessa, och våra, grundläggande uppfattningar kan både män och kvinnor vara vad 
som definieras som manliga och kvinnliga, utan att det skulle vara någonting fel eller 
“onormalt” (Wahl et. al, 2011; Due Billing & Alvesson, 2000). Det finns forskning som visar 
på att ledare som är kvinnor ofta har, eller utvecklar, typiskt manliga särdrag samt att kvinnor 
som är mer maskulina är mer framgångsrika och finns på högre positioner (Due Billing & 
Alvesson, 2000). Detta antar vi oss även kunna se i vår analys där flera av de kvinnor som är 
framgångsrika och högt uppsatta ledare beskriver sig själva med egenskaper som 
kategoriseras som manliga, som “tuff”, “okänslig”, “rak” och “förändringsbenägen” (artikel 
15, 18 & 13). Dock blir det tydligt här att det inte är helt accepterat då kvinnorna med 
manliga egenskaper även beskrivs som “bråkig” eller “har svårt för auktoriteter” och så 
vidare (artikel 18). Detta visar på att mediadiskursen kring män och kvinnor som ledare sett 
till hur genus konstrueras är funktionalistiskt inriktad. 
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Vi anser, utifrån diskussionerna ovan och likt Alvesson och Due Billing (2011), Wilson 
(2008), Wahl et. al (2011) samt Due Billing och Alvesson (2000), att värdet av inslaget i 
teorin om kvinnligt ledarskap kan ifrågasättas. Wilson (2008) menar att föreställningarna om 
skillnader i ledarstil mellan kvinnor och män aktualiseras genom ledarskapsforskningen, och 
vi anser att våra resultat visar på detta. Kvinnorna som ledare är ofta inte (bara) kvinnliga och 
inte heller männen endast manliga. Detta samtidigt som vi anser att det blir tydligt att dessa 
bilder av kvinnor och män som ledare som lyfts fram i ledarskapslitteraturen finns i 
mediernas skildringar och konstruktion av genus. Vi ser därför att kvinnligt ledarskap snarare 
har “satt käppar i hjulen” för kvinnor som ledare än gynnat dem. Detta syns i vår textanalys 
bland annat genom att kvinnor oftare blir ifrågasatta och får försvara sig själva, i relation till 
sina egenskaper eller handlingar/händelser, vilket vi går in på mer i nästa avsnitt.  
 
Den jämställdhet som genusforskare ämnade uppnå genom en inriktning som behandlar 
kvinnligt ledarskap har snarare bidragit till en tydligare uppdelning mellan könen som i 
många avseenden, vilka utöver de som presenterats ovan presenteras i följande analysavsnitt, 
missgynnar kvinnan och utvecklingen mot en mer jämställd situation bland ledare. (Due 
Billing & Alvesson, 2000; Jackson & Parry, 2011) 
 
En ytterligare aspekt som blir problematisk gällande teorierna kring kvinnligt ledarskap är det 
faktum att de bygger på föreställningar om hur kvinnligt ledarskap “bör” se ut utifrån 
kvinnans ursprungliga ställning i samhället – som ansvarig för familj och underställd mannen 
(Due Billing & Alvesson, 2000). Detta samtidigt som att det i forskningen inte finns någon 
enhetlig bild av att det faktiskt är så att kvinnor utövar kvinnligt ledarskap (Due Billing & 
Alvesson, 2000; Wilson, 2008; Jackson & Parry, 2011). Att det ej finns ett empiriskt stöd för 
att det utövas av kvinnor på ledarpositioner förstärks av det vi ser i vår textanalys – att 
kvinnor inte övervägande har ett kvinnligt ledarskap – men kan även kopplas till det faktum 
att denna brist på empirisk förankring även förekommer i övrig ledarskapsteori (Wilson, 
2008; Alvesson & Spicer, 2012; Alvesson & Due Billing, 2011). Samtidigt som 
ledarskapsteorin kan upplevas som konkret och praktiskt tillämpbar (Alvesson & Due 
Billing, 2011), även om de empiriska beläggen är svaga. Det kan dels vara en effekt av dess 
funktionalistiska inriktning och syfte att förklara ett oförändrat, rådande läge – vilket kan 
vara lättare att ta till sig än en teoribildning som den kritiska, som syftar till att ifrågasätta och 
förändra.  
 

5.1.1 Ursprungliga samhällsstrukturer som bakgrund till kvinnligt ledarskap 
Alvesson och Due Billing (2011), Due Billig och Alvesson (2000) och Wahl et. al (2011) 
resonerar angående att teorier kring kvinnligt ledarskap ofta är uppbyggda utifrån idén om de 
strukturella förutsättningar som kvinnor traditionellt har haft, vilka är starkt kopplade till 
familjen och kvinnan som mamma med en man som är yrkesutövare och försörjare. Att 
denna bild förmedlas i mediadiskursens genuskonstruktion är också framträdande i 
textanalysen, genom att kvinnor och män skildras olika sett till dessa aspekter. 
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Någonting som vi har tryckt på tidigare, och som är en av de mer framträdande aspekterna i 
flera delar av analysen av artiklarna, är att kvinnorna genomgående framställs som mer 
personliga och att vi får veta mer om deras privatliv – vilket ofta är kopplat till deras 
barndom och familjesituation. Detta medan de ledare som är män, även om de ibland kan 
upplevas som personliga, nästan alltid är beskrivna utifrån sin yrkesroll och företaget. Ett 
exempel på när detta blir framträdande är i rubrikerna där vi kan se att de i alla artiklar 
rörande män är fokuserade på männen som ledare i respektive företag, så som ”Med första 
plats i sikte” samt ”Sparsam direktör svidar om”, medan de i artiklarna rörande kvinnor 
nästan uteslutande är kopplade till antingen företaget, utan kvinnans inblandning, eller till 
kvinnans liv eller person utanför yrkesrollen: “Med handel som vandel” och ”Rullande 
slakteri ger etiskt kött” (artikel 8, 9, 12 & 17). I presentationen av ledarna förekommer det 
även oftare att männens titel redovisas mer tydligt, vilket vi anser visar på att män framställs 
med en tydligare koppling till yrkesrollen.  
 
Föreställningen om kvinnligt ledarskap, mycket som en effekt av kvinnan i familjen och som 
mamma, medför även att manlighet skulle innebära – för både kvinnor och män – att “trycka 
bort” dessa sidor (Alvesson & Due Billing, 2011; Due Billing & Alvesson, 2000). I de 
artiklar som vi har analyserat ser vi både att det skulle kunna vara fallet, samt ser sådant som 
motbevisar det. Något som stödjer detta resonemang är att det kring kvinnorna presenteras 
mycket om den familj de är uppvuxna i, och i vissa fall även relationen de har eller har haft 
till en man. Det är dock bara i en av artiklarna som kvinnans roll som mamma behandlas och 
då är det utifrån att hon inte har haft tid till, eller engagerat sig i, barnen i många fall (artikel 
18). Då fokus i artiklarna, i övrigt, kan ses som styrda av föreställningar som kan återkopplas 
till kvinnligt ledarskap kan det uteblivna fokuset vid kvinnorna som mammor betyda att de 
inte själva vill prata om detta. Sedan om det beror på att de har “tryckt bort” sina 
modersrelaterade sidor eller om de helt enkelt inte vill diskutera dessa frågor går att spekulera 
ytterligare i, men vi ser inte att vi kan komma någonvart i den diskussionen. Eller också är 
det ytterligare empiriskt stöd för att kvinnligt ledarskap, med allt vad det innebär och medför 
i form av egenskaper och förutsättningar, inte har någon verklig giltighet. Någonting som 
även motbevisar att manlighet skulle innebära att uppleva mindre starka känslor inför sina 
barn, eller att de teoretiska resonemangen är gällande, är att det endast är en man och inga 
kvinnor som uttrycker sådant som visar på omsorg och oro inför sina barn i artikeln. Detta 
trots att han även beskrivs med högst manliga attribut i form av verksamhetsnära ämnen, låg 
personlighet och ett starkt fokus vid honom som ledare (artikel 10). 
 
Många av de genusteoretiska resonemangen, inte minst kring ledarskap, utgår från synen på 
att könsrelaterade aspekter kopplade till arbete beror av den traditionella, men fortfarande 
förekommande, fördelning av hem- och yrkesarbete (Due Billing & Alvesson, 2000) – och 
diskussionen kring barn och familj och ansvarsfördelningen i förhållande till detta är vanligt 
förekommande när genus (eg. kvinnor) och ledarskap berörs. Vi ifrågasätter, utifrån vad vi 
har sett i artiklarna, även behovet av denna diskussion. Även om det finns ett annat fokus vid 
familjen i några av de artiklar som skildrar kvinnor så är det oftare vid familjen de är 
uppvuxna i, eller hur deras nuvarande familj ser ut, än vid deras arbete i hemmet. Att familjen 
lyfts i dessa artiklar blir också här snarare en reflektion av att den bild av genus och ledarskap 
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som skapas i teorin har inverkan på vad media rapporterar och konstruerar än att det 
egentligen är av framträdande relevans för just de ledare som skildras. Dessutom ser vi att 
detta fokus vid de ursprungliga maktstrukturerna går emot de grundantaganden om samhället 
som föränderligt samt behovet av en radikal samhällsförändring som genusteorin utgår från, 
och snarare motarbetar en förändring. 
 
En ytterligare aspekt värd att lyfta, utifrån ovanstående diskussioner kring kvinnans tydliga 
koppling till familjen, är att de även medför att kvinnor kan ses som mer eller mindre 
passande för olika branscher och funktioner, samt för de mest mäktiga och prestigefyllda 
positionerna. (Due Billing & Alvesson, 2000, s. 150) Existensen av en kvinnlig 
ledarskapsinriktning skall behövas för att män och kvinnor har haft olika förutsättningar och 
för att den skall kunna öka jämställdheten. Denna aspekt gör istället att vi ifrågasätter 
effekten som idéerna kring kvinnligt ledarskap har på jämställdheten – om den verkligen är 
positiv. 
 
Vi anser att den istället visar på att kvinnor, så som de beskrivs som kopplade till familjen 
och med egenskaper utvecklade ur detta, inte skulle passa i (alla) ledarskapskontexter och 
därför förstärker könsrollerna kopplade till yrket. Det blir ett fokus vid just barn och familj 
och hur det styr och begränsar kvinnan, istället för att koppla dessa förutsättningar till att 
kvinnor utifrån detta till exempel kan vara bra på att medla i situationer mellan medarbetare 
eller ledning och medarbetare istället (Due Billing & Alvesson, 2000). Och effekten kan bli 
att, även om kvinnor rekryteras till ledande positioner inom “passande” branscher, många 
branscher utesluts och att könsfördelningen inom näringslivet och det offentliga fortsätter att 
vara skev – och frågan är om även detta snarare försummar jämställdheten än främjar den. 
 

5.2 Kvinnor som minoritet 
   
Följande citat visar på hur situationen ser ut för kvinnor på chefspositioner: “Det som kvinnor 
i chefspositioner har gemensamt är att de, i de flesta fall, är i stark minoritet ...” (Wahl et. al, 
2011, s. 157). En förklaring till att kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner 
kommer bland annat ur den traditionella synen om att mannen har varit den “naturliga” 
ledaren, familjeförsörjaren och den yrkesaktive, till skillnad från kvinnan som traditionellt 
sett har varit den som har befunnit sig i hemmet och tagit hand om barnen. Det är av samma 
anledning som män historiskt sett har varit de som har besuttit ledarpositioner, vilket vi kan 
se att bilden av fortfarande lever kvar. Denna fördelning blir även på flera sätt, utöver de som 
redovisas i föregående avsnitt, självuppfyllande då det finns flera svårigheter med att vara en 
minoritetsgrupp, som de ledare som är kvinnor är. 
 
I resultatet från den första delanalysen kan vi se att delar av dessa föreställningar lever kvar 
då kvinnor genomgående upplevs mer personligt och privat inriktade, till skillnad från 
männen som ofta sammankopplas med företaget och verksamheten. Vi har tolkat detta som 
att mannen fortfarande ses som den naturliga ledaren vilket gör det begripligt att dem 
förknippas med, samt framställs i förhållande till, företaget i den föreliggande 
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mediadiskursen. Gällande kvinnorna, som inte upplevs “naturliga” i sin yrkesroll på samma 
sätt som männen, fokuseras det istället på situationer och aspekter utanför företaget i större 
grad. Därmed kan vi se kopplingar till resonemangen kring att kvinnor fortfarande besitter en 
så kallad avvikarroll, eftersom att de tillhör en minoritetsgrupp – kvinnor som ledare på högre 
positioner – och avviker från normen av ledaren som man vilken de ideligen jämförs med. 
Kvinnan blir därmed assimilerad vilket innebär att dem som avvikare inte får vara individer 
utan istället blir representanter för en kategori – kvinnor som ledare. (Wahl et. al, 2011; 
Wilson, 2008)  
 
Att kvinnor blir representanter för sitt kön – att de är kvinnor – är inget nytt fenomen och 
presenteras bland annat i en studie av Lämsä & Tiensuu (2002), där resultatet även visar på 
att mannen beskrivs som någonting “neutralt”. Genomgående kan vi se att det fortfarande 
finns ett tydligt fokus på kön i presentationerna samt beskrivningen av kvinnor som ledare. 
Detta visar på att genuskonstruktionen av kvinnan är oförändrad i detta sammanhang, med 
tanke på att kvinnor fortfarande framställs som något som avviker från det “normala”. 
Resultatet stödjer därmed tidigare forskning genom att ledarskapsbilden fortfarande är 
påverkad av bilden av manlighet, vilket även innebär att kvinnan blir oförenlig med 
ledarrollen. (Wahl et. al, 2001; Kelan, 2008) Detta är mer återkommande i de artiklar som har 
ett större fokus kring ledaren som person, vilket inte alls förekommer i artiklarna som 
behandlar män som ledare. I artiklarna om kvinnor framträder det könsinfluerade 
presentationer samt läggs det större vikt vid att dem är kvinnor genom beskrivningar som: 
“ingen typisk flicka”, “ståhlkvinnan”, “Sveriges bråkigaste kvinna” och “Hälsingestintan” 
(artikel 18, 13 & 17). Detta kan upplevas som att dem är annorlunda och, som vi lyfte fram 
ovan, ej tillhör det “vanliga” – utan att de mer är representanter för sitt kön till skillnad från 
männen som aldrig könsbestäms på detta vis.  
 
I dessa fall kan vi se att det är könstillhörigheten som är det mest framträdande, och inte 
deras prestationer (Wahl et. al, 2011). En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara det 
som Kelan (2008) lyfter fram kring att tidigare forskning inom ledarskapsteorin presenterar 
den ”kvinnliga” ledaren som en ledare med andra egenskaper samt ett annat sätt att leda än 
den “vanliga” ledaren. Därmed har kvinnan blivit den enda könsbestämda ledaren, vilket blir 
tydligt i vår analys där kvinnan som ledare könsbestäms i framställningen medan detta inte 
görs gällande mannen. Genuskonstruktionen i mediadiskursen är därav i hög grad 
könsbunden. 
 
Resultatet från analys 1 kan även likställas med de som presenteras i Wright och Hollands 
(2014) samt Lämsä och Tiensuus (2002) studier. Båda poängterar att det skiljer sig åt i hur 
media framställer män och kvinnor, samt att kvinnan även här framställs som någonting 
“annorlunda” och att presentationerna därmed tycks gynna män och maskulinitet. Likaså kan 
även resultatet liknas vid det i den innehållsanalys som Edström (2002) har gjort hur ledare 
skildras i svensk media – att kvinnor och män skildras på olika sätt i media där kvinnan ofta 
kopplas samman med stereotypa bilder, så som exempelvis “järnlady”. Detta överensstämmer 
med de presentationer som vi har sett och exemplifierat ovan. Sådana framställningar kan 
tänkas förekomma då det är lättare att generalisera samt stereotypisera minoritetsgrupper, i 
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detta fall kvinnor, till skillnad från en majoritetsgrupp – män som ledare. Kvinnor i en 
avvikarposition granskas utifrån redan befintliga föreställningar och stereotypiseringar kring 
kvinnor, vilket framkommer tydligt ovan. (Wahl et. al, 2011)  
 
Ytterligare en aspekt som bidrar till att vi ser det vi ser, genom vårt val av metod (KDA), är 
mediernas reproduktion samt upprätthållande av den diskursiva praktiken. I detta fall i form 
av upprepningen av stereotypiseringar. Detta har kunnat urskiljas i artiklarna om kvinnor, 
varav ett exempel påvisar just det: “...har givit flera intervjuer de senaste åren. I de flesta står 
det ungefär samma sak. Och redaktörerna kan i allmänhet inte heller motstå frestelsen att 
använda hennes namn i rubriken. De brukar vara av karaktären Ståhlkvinnan som vände 
Mio” (artikel 13). I utdraget ser vi att kvinnan återkommande stereotypiseras trots att 
journalisten är medveten om denna konstruktion, vilket görs tydligt i följande uttalande: 
“Man vill och bör göra som hon säger. Hon styr med Ståhlhand. Nej, visst sjutton! Så fick vi 
ju inte skriva” (artikel 13). Slutsatsen blir därmed att media har varit och fortfarande är i hög 
grad bidragande i upprätthållandet av de rådande maktstrukturerna som förekommer i 
samhället, genom den diskursiva praktiken som förekommer. (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000) 
 
Utöver att kvinnor på ledarpositioner tillhör en minoritetsgrupp, och blir avvikare från 
majoriteten, innebär det faktum att de drag som lyfts fram som typiska för “kvinnligt 
ledarskap” står i kontrast till de traditionella ledardragen att kvinnans förmåga att vara ledare 
i större grad ifrågasätts (Wilson, 2008; Due Billing & Alvesson, 2000). Detta ser vi i vår 
analys då kvinnorna i flera avseenden ifrågasätts, framställs på ett negativt sätt och behöver 
försvara sig, vilket männen inte behöver göra på samma sätt. Detta framkommer i följande 
exempel: “Sedan ... tillträde har kursen fördubblats. Vad är tricket?” (artikel 13). Det kan 
också vara en anledning till att de framställs som deltagare (aktörer eller mottagare) i 
handlingar och händelser i större grad än männen; att det finns ett större behov av att visa på 
kvinnornas inblandning i processerna. Detta för att de inte är lika självklara som ledare och 
för att deras ledarskap ifrågasätts, och därför lyfts deras deltagande fram som “bevis” på att 
de gör på vissa sätt alternativt att de inte “gör som de skall”.  
 
I en del skildringar av kvinnorna där könstillhörigheten är framträdande och där ledarna får 
försvara sitt ledarskap och/eller sin personlighet ser vi att de själva vill rättfärdiga det/den. 
Följande exempel visar på detta: “... ser besvärad ut när hennes ledarstil kommer upp. - Det 
här är en bild av mig och mitt ledarskap. Dessutom en bild som är helt beroende av vem man 
pratar med. För mig är det viktigaste hur folk runt omkring mig uppfattar mig och vad jag vet 
har ingen slutat för att den inte skulle stå ut med mig, säger hon” (artikel 15). Vi har sett detta 
genomgående i artiklarna – att kvinnor blir ifrågasatta i större grad än männen samt får 
försvara sig i större utsträckning, vilket också framkommer bland kvinnor som ej besitter ett 
typiskt kvinnligt ledarskap. Vår upplevelse är att det inte är första gången som de har fått 
göra det heller, vilket vi anser att ovanstående utdrag även visar på. 
 
I artiklarna framställs kvinnor även med låg grad av instämmande från journalisten, vilket 
också blir ett slags ifrågasättande av kvinnans förmåga och trovärdighet. Det förstärker 
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känslan av att kvinnorna som minoritetsgrupp och avvikare, och dessutom med en ram för 
hur de bör agera som är tydligt könsstämplad, därför står “under lupp” i större utsträckning 
än vad männen gör. Ofta kan vi se att kvinnor har tron på sig själva, genom att bland annat 
själva ha en hög grad av instämmande i sina redogörelser, men att de ifrågasätts av andra. 
 
Kvinnor har en tendens att ta, samt få ta, mer ansvar genom att de ofta lyfts fram som aktörer 
av journalisten men också av sig själva. Detta kan vara en effekt av att de, genom deras 
ställning som minoritetsgrupp, ofta ifrågasätts och att de därmed vill bevisa att de kan 
prestera lika ”bra” som majoritetsgruppen – männen. Därmed kan även vad teorin beskriver 
som en synlighetseffekt uppstå, vilket innebär att kvinnan upplever en press om att 
åstadkomma mer än sina kollegor, som är män, för att hennes kompetens skall bli accepterad. 
Att kvinnorna tillhör en minoritetsgrupp innebär att de uppmärksammas i större grad samt 
blottas mer i vad de gör, som aktörer, då det finns ett större behov av att se vad de klarar av 
vilket kan upplevas som pressande. (Wahl et. al, 2011) Att vi kan se att de i större 
utsträckning beläggs med ansvar än männen kan vara en påföljd av synlighetseffekten. 
 
Att kvinnorna innehar manliga drag, utöver det faktum att kvinnor som är framgångsrika som 
ledare ofta innehar mer maskulina egenskaper (Due Billing & Alvesson, 2000), kan också 
vara en effekt av att de vill passa in i ramen för den funktionalistiska bilden av hur en ledare 
skall vara – manlig. Det kan göra att de passar bättre in i gruppen men det kan också göra att 
kvinnorna blir avvikare i dubbel bemärkelse. De tillhör som kvinnor samt ledare en 
minoritetsgrupp samtidigt som de inte besitter ett “kvinnligt” ledarskap – vilket vanligtvis ger 
en ram för hur kvinnor skall vara som ledare – i en redan avvikande grupp. I stället blir dessa 
kvinnor som innehar ett manligt ledarskap, utifrån vad teorin säger och ger för förutsättningar 
för kvinnor som ledare, avvikare inom en minoritets-/avvikargrupp. 
 

5.3 Språk och makt 
 
Två ytterligare genusteoretiska resonemang som vi anser är av värde att lyfta fram för att 
diskutera och teoretisera textanalysens resultat är de kring maktdimensionen och språkets roll 
i konstruktionen av genus. Dessa två är starkt relaterade till varandra enligt Fairclough (1995) 
vilket är någonting som människan ofta inte är medveten om. Med tanke på hur 
genusdiskursen i affärsmedia ser ut gällande ledare – som högst könsinfekterad och 
missgynnande för en utveckling mot jämställdhet – är troligen inte de som producerar texten 
heller medvetna om detta och om sin inverkan och makt. Aspekten blir av relevans också av 
den anledningen att ledarskap i många fall är starkt förknippat med makt. 
 
Wahl et. al (2001) menar att:  

Kvinnors erfarenheter präglas av möten med språkliga och institutionella 
praktiker som innehåller föreställningar om kvinnor som “det andra könet”. 
Kvinnor och män möter därmed olika världar vilka präglas av olika idéer 
om individuell identitet, moraliska regler och förhållningssätt till politiska 
problem. (s. 152)  
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Utifrån den analys som har gjorts och de diskussioner som har förts i de två ovanstående 
avsnitten ser vi detta tydligt – män och kvinnor bemöts och framställs olika både vad gäller 
dem som personer och som ledare utifrån och genom språket. Det är, på grund av vår valda 
metod, dessa språkliga och institutionella praktiker som vi ser mer än någonting annat i vår 
analys – hur kvinnor genom de språkliga fenomenen metaforer, ordval och 
meningsuppbyggnad i texten skildras annorlunda än, och särskils från, män. Detta på grund 
av de ofta maktrelaterade aspekter som föreställningarna om kvinnor och män som ledare 
kommer ur (Wahl et. el, 2011). 
 
Utöver detta finns det flera perspektiv på språket som uppmärksammas i teorin och som vi 
också ser avtryck av. Det påstås i teorin att tydlighet i vad man vill är någonting som skulle 
vara typiskt för män och att kvinnor i stället “lindar in sitt budskap”, “sägs anpassa sitt tal 
efter vem de talar med i högre grad” och därigenom är mer indirekta i vad de vill (Wahl et. al, 
2001, s. 55). Sett till vår studie är vi av uppfattningen att detta inte stämmer, men att det kan 
finnas en upplevelse av att så är fallet utifrån det som diskuterats ovan – de språkliga 
praktiker som kvinnor respektive män ställs inför. Männen, och artiklarna som berör män, 
kan uppfattas som mer tydliga av den anledningen att de ofta får berätta hur någonting är och 
mer sällan ifrågasätts än kvinnorna, att det finns ett fokus på här och nu samt framåt och att 
det även finns ett mer enhetligt fokus i artiklarna – på mannen som ledare och företaget. 
Kvinnorna kan upplevas som mindre tydliga då de oftare blir ifrågasatta och får försvara sig 
samt då dessa artiklar i högre grad behandlar spridda ämnen, som dessutom inte är kopplade 
till deras ledarskap.  
 
Varför män kan, och tros, vara tydliga kan även förbindas med ett maktperspektiv och sett till 
mannen som den “naturlige” ledaren – om det finns en förväntning om att mannen skall ta 
ledningen och bestämma så blir en tydlighet logisk. Om det inte finns samma förväntning på 
kvinnan kan konsekvensen bli att hon använder, eller förbinds med, ett mindre direkt språk 
(Wahl et. al, 2001), vilket vi kan se i till exempel användningen av modalitet där det kopplat 
till kvinnorna finns en högre grad av lågt instämmande än i artiklarna som rör män. Att 
männen genomgående gestaltas som ledare stärker även denna maktposition och synen på 
mannen som ledare.  
 
Dock finns det även flera hänseenden av textanalysen som vi anser talar emot männens 
tydlighet. Männen både nominaliseras och passiviseras oftare i artiklarna, exempelvis genom: 
“Men ... klarade sig igenom eldstormen, bland annat tack vare ett omfattande 
omstruktureringsprogram. Under en tumultartad period skar ... ner arbetsstyrkan med 25 
procent på nio månader” (artikel 1). Deras handlingar/händelser, eller de som deltagare i 
dem, nedtonas och de gestaltas i mindre utsträckning än kvinnorna som aktörer och 
mottagare och får alltså ta mindre ansvar. I artiklarna om ledare som är män tillämpas även 
hedge – ord som “nog”, “lite” och “ganska” som tyder på osäkerhet – i större grad. Det 
faktum att användningen av metaforer är större i dessa artiklar ger också en större vaghet i 
budskapen som förmedlas. 
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Just förekomsten och bruket av metaforer, trots dess effekt på tydligheten, är någonting som 
uppmärksammas i teorin kopplat till män och det finns forskning som visar att metaforer är 
mer vanliga i mäns språkbruk. Forskningen visar även på att de metaforer som används av 
män ofta är relaterade till sport och militären. (Wahl et. al, 2011) Detta har ett klart samband 
med resultatet i textanalysen gällande metaforer där majoriteten var anknutna till sportsliga, 
vålds- och/eller vapenanspelade fenomen, så som: “laget är en viktig del i framgången”, “vi 
ska ta ett skridskoskär mer än vad konkurrenterna gör”, ”Man slaktar oss och så är vi uppe 
nästa morgon igen” samt ”Men han har också gått på minor” (artikel 4, 3 & 7).  
 
Men förekomsten av metaforer i mäns kommunikation har även en mer djupgående 
förklaring i teorin, som handlar om att metaforer är en effekt av behovet av att skapa en 
gemensam kultur med gemensamma symboler. För en ledare är det av stor vikt att veta hur 
man skall kommunicera, men också att ha ett liknande sätt att kommunicera som de i 
omgivningen. Detta för att kunna veta att man förstår varandra. Därför skapas även en 
likformig kultur bland ledare; som leder till en homogenitet i gruppen vilken tar sig uttryck i 
bland annat könstillhörighet genom ett gemensamt språkbruk och sätt att vara och leva. 
(Wahl et. al, 2011) Vi kan inte säga att detta, utöver användningen av metaforer, blir tydligt i 
vår analys. Det finns dock sådant som tyder på att en etablerad kultur och ett mer lika sätt att 
kommunicera förekommer genom att språkbruket och fördelningen av de egenskaper som 
finns i texten ser mer lika ut i artiklarna om män. Ett exempel är att hur de skildras som 
aktörer är mer lika i artiklarna om män än i de om kvinnor och att det även är ett mer 
enhetligt fokus och liknande ämnen som behandlas i dessa artiklar. Att en av kvinnorna som 
innehar en chefsroll, och även tidigare har suttit på flera höga ledande positioner, benämns 
“Sveriges bråkigaste kvinna” skulle kunna vara en konsekvens av att hon har ett språkbruk 
som inte passar in i gruppen – vilket i sådana fall stödjer detta teoretiska resonemang (artikel 
18). 
 
Vi ser därför att dessa språkliga aspekter som homogeniserar en grupp kan bidra till 
ytterligare svårigheter för kvinnor att ta sig in i gruppen, och bli accepterade som ledare. 
Detta, i kombination med det faktum att språket kan användas som en maktfaktor, skapar 
språkliga praktiker som ger genuskonstruktioner som är starkt influerade av en ojämn 
könsfördelning – som missgynnar utvecklingen mot en jämställd ledarkontext. 
 

5.4 Avslutande diskussion 
 
Att vi ser det vi ser i detta analysavsnitt är högst beroende av dels de paradigmatiska 
antaganden som studien bygger på och den metod som studien är genomförd med. Detta för 
att de paradigmatiska utgångspunkterna i hög grad avgör vilket synsätt vi har när vi ser på 
både teorin och på våra resultat – vilka de även är en del i att skapa. Undersökningsmetoden 
har även den stor inverkan då det är den som avgör vad vi ser i empirin och vad våra resultat 
består av. Utöver dessa två aspekter är även våra teorival avgörande för vilka resonemang 
som kan föras och ur vilka synvinklar vi ser på vår empiri och våra resultat, vilka i sin tur är 
högst centrala då det är de som visar på hur det faktiskt ser ut och vad vi har att resonera och 
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analysera utifrån. Därmed kan vi se att studiens paradigmatiska och metodologiska 
överväganden, undersökningsmetod, teori samt empiri och resultat alla bidrar till att vi ser det 
vi ser samt stödjer upp studiens resonemang och diskussioner. Nedan följer en vidare 
diskussion kring dessa aspekter kopplade till ovan förda resonemang, för att ytterligare 
diskutera och ifrågasätta studiens resultat samt de teorier och den forskning som vi har utgått 
från. 
 

5.4.1 Teorins innehåll och mediadiskursen som problematisk 
Följande resonemang sammanfattar väl både vad vi har sett i vår analys av resultaten av 
textanalysen sett ur ett genusteoretiskt perspektiv, och även den problematik vi ser i dessa: 
“Kvinnliga chefer jämförs därmed inte bara med manliga chefer, utan också med normen för 
hur en chef skall vara. Det är därför omöjligt att tala om ett särskilt kvinnligt ledarskap 
eftersom ledarskap, så som vi känner det idag, präglas av den patriarkala könsordningen det 
är skapat i.” (Wahl et. al, 2001, s. 126) 
 
Due Billing och Alvesson (2000), och ett stort antal andra forskare inom ämnet, pekar på att 
könsbestämningen i ledarskapsteorin gör mer ont än gott och att den behöver försvinna. Trots 
att diskussionen som den innefattar innehar många goda aspekter – som att den har lyft att 
ledarskap kan se ut på många olika sätt, att genusdiskussionen skall föras och att kvinnor 
också skall representeras i ledarskapslitteraturen – blir den problematisk på grund av dess 
påtagliga könsinriktning. Vi lyfter i vår problematisering att vi tror att idén kring och 
begreppet kvinnligt ledarskap kan bli missvisande och problematiskt för att uppnå 
jämställdhet mellan könen och den sociala utvecklingen rörande detta problem. Därmed 
ifrågasätter vi om det till en början verkligen var rätt väg att ta i genusteorin; att sätta 
etiketterna “manligt” och “kvinnligt” på de olika ledarskapsstilarna. Denna problematik hade 
kunnat uteslutas om olika slags ledarskap och ledaregenskaper hade lyfts fram i stället för att 
könsbestämma ledarskapet. På den vägen hade man öppnat upp ledarskapskontexten för de 
som inte tillhör den traditionella bilden av en ledare och hur den är utan att begränsa den 
utifrån könstillhörighet, vilket både Due Billing och Alvesson (2000) och Jackson och Parry 
(2011) argumenterar för.  
 
Fortsättningsvis menar vi att könsbestämning i teorin blir problematisk av den anledning som 
Alvesson och Due Billing (2011) beskriver kring att teori och forskning har inverkan på de 
föreställningar som förekommer och utvecklas i samhället – vilka vi har intresserat oss för i 
denna studie. Detta är också en uppfattning som delas inom de kritiska teoribildningarna, 
vilket gör det av än större vikt att lyfta fram när teorin, som i detta fall, snarare får en 
oönskad effekt.  
 
Utifrån resultatet av diskursanalysen tror även vi att så är fallet och våra farhågor som lyftes 
inledande i problematiseringen har till stor del besannats genom analysen. Att det har myntats 
någonting som benämns som kvinnligt ledarskap har uppenbarligen haft stor inverkan på hur 
den allmänna synen på ledare ser ut. De ledare som är kvinnor antas vara på ett speciellt sätt; 
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och efter vad vi har sett i beskrivningarna av ledarna är majoriteten av kvinnorna inte typiskt 
kvinnliga ledare, utan besitter snarare typiskt manliga egenskaper.  
 
Jackson och Parry (2011) argumenterar för att makt och kommunikation är av större vikt för 
att ledaren skall bli framgångsrik än dess anpassning till normer kring genus. Vi är av samma 
uppfattning och tycker att ledarna i artiklarna som vi har analyserat visar på detta, då flera av 
de kvinnor som är framgångsrika ledare uppenbarligen inte anpassar sig efter vad som 
förväntas av dem enligt de könsroller som finns och föreställningen om kvinnligt ledarskap. 
Dock blir det framträdande att genus fortfarande är en central aspekt i konstruktionen av 
bilden av ledaren; då den bild som har förmedlats i teorin i stor utsträckning är den som 
förekommer i mediadiskursen och därför har stor inverkan på kontexten som ledarskapet 
utövas inom. Om det sedan endast beror av ledarskapsteorin eller av ursprungliga 
könsordningar uppkomna ur strukturer i samhället eller en kombination, vilket vi tror, är en 
annan sak. Dock anser vi att en central del är den roll som medierna spelar i sammanhanget, 
då de både kan motverka samt påskynda utvecklingen av jämställdhet (Edström & Mölster, 
2014). Vår uppfattning är att de i dagsläget bidrar till det förstnämnda, vilket kan ha haft en 
inverkan på att fördelningen mellan män och kvinnor på ledande positioner ser ut som den 
gör samt att den kan fortsätta att göra det. Därmed finns det ett behov av en förändrad 
mediediskurs och ett värde i att media påtalar framsteg samt lyfter jämställdhetsfrågan – för 
att konstruktionen skall kunna förändras och därav även utvecklingen av jämställdheten 
mellan kvinnor och män som ledare på högre positioner (Edström, 2002). 
 
Trots inträdet av kvinnligt ledarskaps många problem är det viktigt att lyfta att det positiva 
som inslaget av genus och skiftet i ledarskapsteorin har fört med sig bör finnas 
kvar.  Resonemanget kring olika slags ledarskap och människors olika förutsättningar för 
ledarskap medför en mindre begränsad syn på ledarskapskontexten som kan öppna upp för 
både kvinnor och män, av olika bakgrunder samt med olika egenskaper. Om exempelvis de 
manliga egenskaper som har visat sig vara vanligt förekommande bland framgångsrika ledare 
– både kvinnor och män – istället hade framställts som framgångsrika ledaregenskaper hade 
de varit positiva för en ledare att inneha oavsett ledarens kön. Då hade det troligtvis inte 
förekommit minoritetsgrupper på samma sätt som det gör i dag. Det kan finnas en betydelse i 
att lyfta de traditionella könsrollerna, arbetsförhållandena och maktstrukturerna, men inte 
som framstående faktorer till att det ser ut som det gör då vi tror att det leder till att de 
kvarstår. Istället kan de användas för att beskriva att det är bakgrunden till hur det har sett ut, 
men sedan bör man istället argumentera utifrån att det idag finns förutsättningar för att det 
kan se ut på ett annat sätt. Även om utvecklingen på senare år har börjat gå åt det hållet – 
med litteratur som behandlar olika slags ledarskap samt genus och ledarskap sett till bland 
annat sociala konstruktioner och identitet – (Jackson & Parry, 2011) saknar vi fortfarande en 
öppenhet och ett kritiskt förhållningssätt i teorin, och även i mediadiskursen. 
 

5.4.2 Paradigmatiska och metodologiska antaganden som problematiska 
Resultatet är beroende av vad som presenteras i media, vilket vi antar är en reflektion av 
samhällsnormer och -diskurser, och i teorin. Både vad teorin behandlar och vad vi ser är även 
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ett resultat av den undersökningsmetod samt de grundläggande metodologiska och 
paradigmatiska utgångspunkter som har antagits.  
 
Som vi berörde kort i inledningen till detta avsnitt (5.4) styr de grundläggande antaganden 
som vi utgår från vad vi ser i teorin och vilka resonemang vi gör utifrån teorin – hur vi ser på 
och använder teorin i vår diskussion är en effekt av att vi är radikalstrukturalister och  
-humanister. Som vi har varit inne på blir detta av extra stor vikt att lyfta fram då de 
teoribildningar som används kommer ur ett i grunden radikalt eller kritiskt paradigm men där 
genusteorin har blivit integrerat i funktionalistisk ledarskapsteori. Detta har fått inverkan 
både på hur teorin har använts, utvecklats och vad den har gett för bild av ledarskap sett till 
genus. Att detta även har blivit problematiskt av många anledningar blir tydligt i flera 
avseenden, vilka vi kommer att gå in närmare på.  
 
De delar som vi ser som problematiska redan i vår inledande problematisering gällande 
ledarskapsteorins funktionalistiska antaganden kvarstår även som problem utifrån resultatet 
av vår analys. Dels diskuterar vi svårigheterna med att föra ett resonemang kring kvinnligt, 
främst, och manligt i en kontext som genomsyras av en naturnära, biologiskt inriktad ansats 
då dessa benämningar blir direkt kopplade till respektive kön, trots att det ej var syftet. Det är 
även vad allmänheten gör – “automatiskt” kopplar dessa kategorier till kvinnor och män. 
Detta blir klart i vår analys då presentationen av beskrivningar gällande kvinnor och män går 
att koppla till respektive kategori, där kvinnor i stor utsträckning presenteras utifrån 
föreställningarna om vad som är kvinnligt – genom egenskaper, som minoritetsgrupp samt 
språkligt – och männen utifrån vad som är manligt eller bara utifrån vad som är passande för 
en ledare. Den funktionalistiska bilden av genus och ledarskap är den som vi kan se är 
existerande, och den förstärker därför bilden av kvinnor som avvikare och har satt tydliga 
spår i de språkliga praktiker som förekommer. Det blir även problematiskt av den 
anledningen att det inte finns några tecken på ett ifrågasättande av den bild som förekommer i 
teorin – vilket vi även diskuterar inledande och som kan hänföras till det funktionalistiska 
synsättet som bygger på att acceptera och beskriva. 
 
Ledarskapsteorin är från början grundad ur funktionalistiska antaganden. Utvecklingen inom 
området har gått från ett traditionellt sätt att se på ledarskap, med synen på att det fanns ett 
slags framgångsrikt ledarskap, till att genom den nya teoribildningen kommen ur 
genusteoretiska resonemang med ett radikalt perspektiv sätta etiketter på ledarskapet genom 
att benämna det “kvinnligt” och “manligt”. Det som har blivit manligt ledarskap är egentligen 
den traditionella synen på ledarskap i teorin, men som fick benämningen när den andra 
grenen växte fram som en effekt av att teorin ansågs för maskulint inriktad. (Due Billing & 
Alvesson, 2000; Wahl et. al, 2011) I detta fall har en teori med en radikal utgångspunkt, med 
tron på att ett kvinnligt ledarskap är någonting socialt konstruerat, anammats i en 
funktionalistisk teoribildning som snarare uppfattar kvinnligt ledarskap som någonting 
biologiskt och kopplat till kön. Därmed uppstår en problematik; en radikal teori ses utifrån fel 
paradigmatiska glasögon och utfallet av etiketten “kvinnligt” ledarskap som förmedlas blir 
inte det avsedda.  
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Kelan (2008) menar att ny ledarskapslitteratur i större grad behandlar genus, men att den 
fortfarande är begränsad och att dess betydelse för ledarskapsteorins paradigm inte har 
utforskats. Vi tycker att denna studie visar precis på detta – det problematiska i att olika 
paradigmatiska teoribildningar har blandats med varandra utan någon argumentation kring 
effekten av det. I detta fall blir innebörden att saker som är tänkta att ses och förstås på ett 
sätt – som ett ifrågasättande och argumentering utifrån en föreställning om subjektivitet och 
behov av förändring – istället ses och förstås på ett annat, inte avsett, sätt – som en objektiv 
förklaring av hur någonting är. Problematiken i att blanda teorier som kommer ur olika 
paradigm blir för oss än mer tydligt när även Wilson (2008), i sin kritiskt hållna bok om 
organisation och ledning, kopplar de socialt konstruerade kvinnligt och manligt direkt till 
könen genom att säga att “...kvinnliga ledarstilar visar att kvinnor…” samt “Män uppfattas 
till skillnad från det som att…” (Wilson, 2008, s. 262). Även inom teori och forskning som 
antar ett radikalt paradigm har denna inriktning mot genus och ledarskap blivit problematisk. 
 
De sociala praktiker som lyfts fram i denna analys verkar för att ge möjliga förklaringar och 
argument till varför genuskonstruktionen gällande ledare ser ut på ett specifikt sätt i media – 
vilka lyfts upp och analyseras som en följd av den valda metoden. Vi anser därmed att vald 
metod, kritisk diskursanalys utifrån Faircloughs modell, är den mest ändamålsenliga för 
studien då den bidrar med ytterligare en dimension till skillnad från mycket annan forskning 
på området. Exempelvis blir Edströms (2002) studie, som visar på flera praktiker inom media 
som även vi ser där användandet av stereotyper är ett exempel, inte förankrad i 
samhällspraktiken på samma sätt då studien är genomförd med en innehållsanalys. 
Metodvalet innebär att analysen inte ger lika djupa och utvecklade resonemang samt motiv 
till frågan om varför det ser ut som det gör. Att addera en analys av det som syns i media 
utifrån den sociala praktiken ger en djupare förankring och förståelse för var bilderna 
kommer ur, vilken i sin tur är av vikt för att kunna åstadkomma en förändring. 
 
Utöver att metoden som valts innefattar dimensionen av social praktik har den även gett oss 
verktyg för analysen av texten – och därav varit styrande i vad resultatet blev. Påföljden blir 
att denna studie, trots sin radikala och kritiska utgångspunkt, därför är mer objektiv än många 
andra då vi har haft riktlinjer för vad vi skulle leta efter i texten. Detta innebär även att våra 
resultat är väl grundade och inte helt beroende av subjektivt uppsatta urvalskriterier eller 
bilder av hur någonting är. Studier likt denna blir därför av stor relevans, då mycket av teorin 
på området hävdas inte vara tillräckligt empiriskt förankrad (Alvesson & Spicer, 2012; 
Wilson, 2008). Detta är även av vikt att lyfta upp av den anledning att vi i denna analys 
ställer våra resultat, som kommer ur en empiriskt grundad analys, mot resonemang som i 
flera fall bygger på föreställningen om hur någonting bör vara snarare än hur det med 
empiriskt stöd är. Denna aspekt kan ses ur två vinklar; dels att det därför inte bör vara 
överraskande att våra resultat särskiljer sig från vad teorin säger, men även att de borde göra 
det eftersom att vad vi ser i empirin och vårt resultat bör vara en effekt av teorin. Utifrån 
denna analys kan vi se att båda dessa resonemang kan vara giltiga – vårt resultat, och den bild 
media förmedlar, är i många fall influerad av vad teorin säger men visar även på att teorierna, 
och kvinnligt och manligt ledarskap, kanske inte är gällande. Sedan, om problematiken ligger 
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i den bristande empiriska förankringen eller mer i “krockarna” i paradigmatiska 
utgångspunkter är svårt att säga, men vi tror snarare på det senare då det har lett till att 
teoribildningen kring ledarskap och genus har blivit någonting som den inte var ämnad att 
vara. 
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6 Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser som vi kan dra av de två delanalyser som har genomförts, 
utifrån det problem och den frågeställning som studien grundar sig i samt med hänsyn till 
studiens syfte. 
 
Syftet med den här studien är att: ...beskriva och ifrågasätta samhällets normer kring genus, 
med avseende på ledare inom svenskt näringsliv, genom hur de framställs och konstrueras i 
media. Detta för att åstadkomma en förändring av den rådande jämställdhetsproblematiken 
gällande ledande positioner i svenska organisationer. Studien syftar till att identifiera och 
ifrågasätta mediadiskursen kring ledare och dess innebörd sett till konstruktionen av genus 
samt jämföra den med, och analysera, diskutera och teoretisera hur och varför den ser ut 
som den gör utifrån, resonemang ur genusteori med koppling till organisation och ledarskap, 
och den frågeställning som skall besvaras är: hur konstrueras genus i affärsmedias 
skildringar av män och kvinnor som ledare?  
 
Genom den första delen av vår analys ger vi en beskrivning av hur mediadiskursen och 
skildringar av ledare av olika kön ser ut. Därmed uppfylls studiens syfte kring att identifiera 
och beskriva mediadiskursen samt hur de normer kring ledare kopplat genus som 
förekommer i samhället ser ut, utifrån det som media producerar, framställer och konstruerar. 
Resultatet visar på att män och kvinnor som ledare framställs på olika sätt samt att det finns 
en framträdande genuskonstruktion i dessa framställningar. Det ges en tydlig bild av vad 
ledare av olika kön kan förväntas vara och göra vilken skiljer sig åt mellan män och kvinnor. 
 
En del av genuskonstruktionen som har varit återkommande i, i stort sett, alla delar av 
textanalysen är att artiklar som behandlar kvinnor är mer personligt inriktade – på deras 
person utanför ledarrollen och deras privatliv – och när företaget behandlas särskiljs de från 
det i större grad än männen. Männen gestaltas istället i närmare anknytning till företaget och 
sin roll som ledare, och även när skildringarna upplevs som mer personliga är det i relation 
till företaget. Detta tar sig dels uttryck genom de ämnen som behandlas i artiklarna, där flera 
av de artiklar som rör kvinnor lyfter ämnen som familjebakgrund och föräldrar. Vi kan också 
se detta i beskrivningarna av ledarna, där kvinnorna beskrivs mer utifrån deras personliga 
egenskaper och männen utifrån deras ledaregenskaper. Även i analysen av rubriksättning kan 
vi se detta som framträdande, där rubrikerna på artiklarna som rör kvinnor i majoriteten av 
fallen är inriktade på antingen kvinnans person eller verksamheten särskild från kvinnan 
samtidigt som rubrikerna i männens fall alltid behandlar mannen som ledare och/eller i 
relation till företagets verksamhet. Slutsatsen som vi kan dra av detta är att kvinnan 
konstrueras som personlig och som särskild från sin ledarroll medan mannen konstrueras som 
ledare, i alla lägen. 
 
I textanalysen har vi kunnat urskilja att användningen av metaforer är stor och görs i större 
grad i artiklar om män. Dessa är även av annan karaktär än de som förekommer i artiklarna 
om kvinnor. Bland männen kan vi se att det, mestadels i deras egna uttalanden, förekommer 
sport-, tävlings- samt våld- och vapenmetaforer, till skillnad från kvinnorna som ofta 
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sammankopplas med metaforer kring lek och spel samt natur och väder. Gällande kvinnorna 
används de även i de flesta fall av journalisten och inte av kvinnorna själva. Därmed kan vi, 
med stöd i teorin, dra slutsatsen att män har en tendens att vilja framhäva eller dölja olika 
aspekter i sina uttalanden samt inte uttrycka explicit vad de menar (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000) – och därigenom ges en bild av mannen som ledare som mer uttrycksfull men 
som kanske inte är helt rättvisande.  
 
Ytterligare en slutsats vi har kunnat dra som blev tydlig i flera avseenden är att det i 
artiklarna som skildrar ledare som är kvinnor finns en inriktning på att de är just kvinnor – 
vilket ingen av artiklarna som skildrar män har. Köns- och genusinfekterade metaforer kring 
bland annat glastaket lyfts upp, det förekommer även i analysen av egenskapen ordval 
beskrivningar anspelade på vad som anses kvinnligt – när det går, med tanke på flera av 
kvinnornas mer manliga egenskaper – och det förekommer i flera fall presentationer av dem 
som kvinnor. Konstruktionen blir därför i hög grad könsbunden, åtminstone när det gäller 
kvinnor. 
 
Vad gäller meningsuppbyggnad och textegenskapen transivitet har vi kunnat urskilja att 
kvinnor i större utsträckning än män ställs ansvariga för handlingar och händelser, samt 
framställs som aktörer och mottagare i större grad. Män utesluts istället oftare från sina 
handlingar och händelser, alltså passiviseras oftare, och fråntas därmed ansvaret i situationer 
som kan ses som negativa då ansvaret snarare läggs på företaget. Vi har även kunnat se att 
mäns handlingar och händelser i större grad nedtonas – nominaliseras – till skillnad från 
kvinnors. 
 
Utöver att kvinnor ställs ansvariga i större omfattning har vi även kunnat dra slutsatsen att de 
ifrågasätts oftare än män. Detta görs genom att modalitet används i högre grad, där media 
tenderar att instämma i lägre grad med det som uttrycks av och om kvinnor (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000). Journalisten har även en benägenhet att ifrågasätta kvinnorna 
rakt ut, både i redogörelser men också i frågor som ställs till ledaren. När män gör någonting 
bra lyfts det fram som en handling men när de har varit deltagare i någonting som kan klassas 
som negativt (tvivelaktigt eller jobbigt för den/de inblandade) lyfts det fram som en händelse 
– det är även oftast i dessa fall som de passiviseras. För kvinnorna är det oftare omvända 
förhållanden – att någonting bra som kvinnan har gjort lyfts fram som en händelse och alltså 
någonting som hon själv ej har utfört. Utifrån analysen av meningsuppbyggnaden i texterna 
kan vi dra slutsatsen att genuskonstruktionen gällande ledarna innehåller en konstruktion av 
mannen som en framgångsrik ledare som ansvarar för och är inblandad i processer kopplade 
till företaget och av en positiv karaktär. Konsekvensen gällande kvinnorna blir istället att 
bilden som förmedlas är av dem som, i flera fall, tvivelaktiga ledare. 
 
Slutligen har vi också, utifrån den första delanalysen, kunnat urskilja hur texten har 
producerats – vilka led artiklarna går igenom. Där har vi sett att de artiklar som trycks har 
passerat ett flertal led, är väl genomarbetade, korrigerade och grundade i tidigare artiklar om 
ledaren samt att det är redaktören som bestämmer vilka artiklar som skall skrivas och i 
slutändan även väljer ut vad som skall publiceras. Vi kan utifrån analysen dra slutsatsen att 
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Dagens industri och Affärsvärlden har en diskursiv praktik som innefattar manifest 
intertextualitet och därigenom medverkar till att upprätthålla en ojämställd genusdiskurs, 
bland annat genom att de aktivt reproducerar exempelvis stereotypa bilder av kvinnor som 
ledare. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000) 
 
I studiens andra delanalys antas resultatet ur textanalysen utifrån ett genusteoretiskt 
perspektiv, och här diskuteras och ifrågasätts mediadiskursen och de samhällsnormer som 
finns gällande genus utifrån teoretiserande resonemang (Weick, 1995). I denna del uppnås 
studiens syfte genom att ifrågasätta mediadiskursen och dess innebörd, samt att jämföra den 
med, och analysera, diskutera och teoretisera hur och varför den ser ut som den gör utifrån 
resonemang ur genusteori. Slutsatsen vi kan dra utifrån textanalysen kopplad till de sociala 
praktikerna är att de skillnader i skildringarna av ledare av olika kön och den konstruktion av 
genus som går att utläsa i artiklarna har en tydlig koppling till de genusteoretiska resonemang 
som har antagits i organisations- och ledarskapsteorin rörande kvinnligt ledarskap, kvinnor 
som ledare som minoritetsgrupp samt makt och språkliga fenomen som missgynnar kvinnor 
som ledare.  
 
Det skapas bilder av vad vi kan förvänta oss av, och hur vi skall se på, en kvinna respektive 
en man i en ledarposition som till stor del skiljer sig åt, och de resonemang som genus- och 
ledarskapsteorin i stor utsträckning bygger på blir framträdande i dessa konstruktioner. Något 
som blir tydligt är att försök görs till att konstruera kvinnan i enlighet med det som går att 
hänföra till kvinnligt ledarskap, i form av de kvinnliga egenskaper och strukturella 
förutsättningar som teorin behandlar. Detta även om den kvinna som skildras egentligen inte 
passar in i ramen utifrån hennes egenskaper eller livssituation. Trots att flera av kvinnorna 
besitter manliga egenskaper så skildras de även som kvinnliga, genom att fokus läggs vid de 
kvinnliga egenskaper som de besitter utifrån de som redogörs för som kvinnliga 
ledaregenskaper i teorin. Eller så fokuseras det på dem som kvinnor och deras kön, vilket vi 
genom vår teoretisering av resultaten ur textanalysen kan hänföra till det som i teorin 
benämns som att kvinnan är avvikare – som någon som är olik majoriteten, männen, och 
därför könsbestäms (Wahl et. al, 2011).  
 
En slutsats som vi har dragit är att kvinnan ofta konstrueras som personlig och som särskild 
från sin ledarroll medan mannen konstrueras som ledare, i alla lägen. Denna konstruktion kan 
kopplas till två aspekter i teorin. Den kan dels bero på att skildringarna är färgade av att det 
finns en föreställning om att en kvinnlig ledaregenskap är att vara mer personlig (Due Billing 
& Alvesson, 2000). Den kan även vara en effekt av vilka ämnen som behandlas, där 
artiklarna som rör kvinnor behandlar deras privatliv och familjesituation vilket inte görs på 
samma sätt gällande män. Detta kan också vara en följd av resonemang ur teorier kring 
kvinnligt ledarskap genom att de bygger på föreställningarna om kvinnans traditionella 
situation som ansvarig för familj och barn medan mannen arbetade och försörjde familjen 
(Alvesson & Due Billing, 2011; Due Billig & Alvesson, 2000; Wahl et. al, 2011). Att 
männen utan undantag skildras i relation till sitt ledarskap och företaget medan kvinnan 
oftare särskiljs från sin roll samt kopplas till andra kontexter utanför yrket och företaget kan 
ses som en effekt av detta. Utifrån teoretiseringen förstärks uppfattningen om att den 
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föreliggande genuskonstruktionen ger en bild av mannen som en mer självklar, framgångsrik 
och lämplig ledare än kvinnan. Här kan vi se att den kan vara en effekt av genus- och 
ledarskapsteorier kring kvinnligt ledarskap och de delar i teorierna som behandlar kvinnliga 
ledaregenskaper, som att vara mer känslosam eller personlig (Due Billing & Alvesson, 2000), 
samt de bakomliggande strukturella faktorer som antas ligga till grund för kvinnans situation 
i samhället och som ledare – som underställd mannen (Wahl et. al, 2011). 
 
Utifrån att mannen har setts som den “naturlige” ledaren och tillhör majoritetsgruppen bland 
ledare är genuskonstruktionen även genomsyrad av det faktum att kvinnan tillhör en 
minoritetsgrupp och är avvikare (Wahl, et. al, 2011). Vikten av att visa på kvinnans, och inte 
mannens, könstillhörighet blir ett bevis på detta – att kvinnan måste lyftas fram som kvinna 
för att visa på att hon är en “annorlunda” ledare. Att konstruktionen i hög grad är 
könsbunden, åtminstone när det gäller kvinnor, kan kopplas till detta. Det tar sig uttryck även 
genom att kvinnor i större grad ifrågasätts och får försvara sig som ledare – genom rena 
frågor och skildringar men även utifrån hur mer ansvar läggs vid kvinnorna än männen samt 
hur journalisterna i lägre grad instämmer i artiklarna som berör kvinnor.  
 
De maktstrukturer som förekommer i samhället blir därför synliga genom de språkliga 
konstruktioner som förekommer i artiklarna, vilka förstärker den traditionella strukturen av 
kvinnan som underställd mannen. Detta är någonting som resoneras kring i teorier rörande 
genus i en organisations- och ledarskapskontext; hur många språkliga fenomen motarbetar 
kvinnan och att diskursen är en följd av en patriarkal kontext samt en effekt av 
majoritetsgruppens – männens – kultur. Här blir språket en viktig, sammanhållande faktor, 
som även utesluter den som inte integreras i kulturen – kvinnan. Användningen av metaforer 
och följden den får på konstruktionen av mannen som en mer uttrycksfull ledare, men som 
kanske inte blir helt rättvisande, kan ses som en effekt av det gemensamma språkbruket inom 
männens ledarkultur. (Wahl, et. al, 2011; Wahl et. al, 2001) 
 
Slutsatsen, utifrån analysen och studiens frågeställning, blir därför att det finns en tydlig 
konstruktion av genus i affärsmediernas skildringar av ledare inom svenskt näringsliv; av 
män och kvinnor som ledare som olika och som olika lämpliga för rollen – inte utifrån hur 
ledarna egentligen är utan utifrån hur de skildras. I slutändan handlar konstruktionen av 
genus i media om språkliga praktiker som förstärker maktpositioner genom att vara starkt 
influerade av vad teorier kring kvinnligt ledarskap säger att en kvinna är, bakgrunden och 
föreställningarna som kvinnligt ledarskap bygger på, samt på det faktum att kvinnor som 
ledare är en minoritetsgrupp – alltså det som behandlas i de teoretiska resonemang vilka vi 
har teoretiseras vår textanalys utifrån. 
 
Detta blir i sin tur problematiskt av två anledningar: teorins metodologiska och 
paradigmatiska antaganden samt dess innehåll. Att genus- och ledarskapsteorierna i grunden 
bygger på olika paradigmatiska antaganden – radikala kontra funktionalistiska – har gjort att 
de genusteoretiska resonemang som har formats av en syn på samhället som i behov av 
förändring och kvinnligt och manligt som sociala konstruktioner istället har antagits med en 
uppfattning om dem som en förklaring av hur någonting, statiskt, ser ut anknutet till det 
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biologiska och respektive kön. Detta blir även problematiskt av anledningen att både genus- 
och ledarskapsteorin i de delar som behandlas här bygger på föreställningar om hur någonting 
bör vara utifrån ursprungliga samhällsstrukturer och inte har ett starkt empiriskt stöd. Därmed 
blir den teoribildning som från början var avsedd att gynna jämställdhet bland ledare istället 
högst könsbunden och missgynnande.  
 
Utifrån dessa resonemang, och ovan förda diskussion, kan vi se att vi har uppfyllt vårt 
teoretiska bidrag i form av att visa på teorins svagheter och möjlighet till, samt behov av, 
utveckling. Teorin saknar i många fall ett kritiskt förhållningssätt till det som presenteras i 
den, och ett resonemang kring vilka effekter den faktiskt får på ledarskapskontexen – i 
verkligheten, och inte utifrån de föreställningar som finns kring hur den bör påverka den. Vi 
kan även se att mycket av det som teorin behandlar som kvinnligt och manligt förbinds med 
kön, samtidigt som det som behandlas som kvinnligt respektive manligt inte har någon klar 
anknytning till de kvinnor respektive män som behandlas i empirin utöver att de skildringar 
som görs är präglade av detta. Slutsatsen vi drar av detta är att de benämningar i teorin som 
kan anknytas till kön gör mer ont än gott och att teorin kring ledarskap istället bör fortsätta att 
gå mot en utveckling av en öppnare ledarskapskontext och en bredare definition av vad 
ledarskap innebär och hur man kan vara ledare. 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
För att tydligare kunna visa, och även i större grad nyansera, hur media konstruerar kön ser vi 
att ytterligare forskning med liknande ingång som vi antar i denna studie – både teoretisk och 
metodologiskt – men genom mer omfattande studier, skulle vara av relevans. Detta då vald 
utgångspunkt och metod är högst adekvat för studier inom ämnet, och då vi ser att behovet 
finns av studier likt denna för att kunna förklara underliggande normer som framgår i 
samhällsdiskursen och se var förändring behöver och kan ske. Ett alternativ är att studera 
mediadiskursen vid två olika tidpunkter vilket skulle kunna påvisa om och i sådant fall hur 
den har förändrats, och om det kan kopplas till utvecklingen av antal kvinnor på ledande 
positioner. En studie med samma teori och metod skulle även kunna utföras genom en analys 
och jämförelse av mediediskursen i Sverige samt i ett annat land med en mer jämställd 
fördelning bland ledare på högre nivåer. Detta för att på så sätt kunna se om och hur 
mediediskursen och genuskonstruktionen i den korrelerar med jämställdheten.  
 
Ytterligare anser vi att en mer djupgående analys kring den diskursiva praktiken – 
produktionen av text – skulle vara av stor vikt för att studera hur media medvetet eller 
omedvetet reproducerar konstruktionen av genus. Där ligger intentionen i att förändra den 
bild av män och kvinnor som ledare som framställs, vilket vi ser med fördel kan 
åstadkommas genom att göra de som förmedlar denna bild medvetna kring deras 
konstruktioner av genus samt dessas negativa inverkan på samhället. Vi ser också, likt det 
Kelan (2008) hävdar, att det behövs forskning på hur det paradigm som både ledarskapsteori 
och allmänheten traditionellt har utgått från, funktionalismen, påverkar synen på, och 
uppfattningen av, de genusteoretiska bidragen till en jämställd ledarskapsteori. Detta då vi 
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anser att det till stor del är här som problemet ligger för den konstruktion av genus som finns 
i samhället.  
 
Vi väljer att avsluta denna uppsats med följande citat då det ger en målande bild av hur vi tror 
att denna uppsats skall påverka sin läsare, och därigenom kunna förändra den problematik 
som studien behandlar: 

Att förändra sättet att tänka om världen är ett sätt att förändra världen, 
eftersom världen delvis består av människors föreställningar om den och 
om sig själva ... (Wahl et. al, 2001, s. 152) 
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