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SKILLNADER MELLAN VINNARSKALLAR OCH JÄRNLADYS – 
STEREOTYPISERING AV MANLIGA OCH KVINNLIGA LEDARE  

I AFFÄRSTIDNINGAR 
 

Helena Strömstedt 
 
 

Könsstereotyper har minskat de senaste åren, men existerar 
fortfarande inom arbetslivet och i synnerhet i relation till ledarrollen. 
Texter i media är en viktig källa till bevarandet av stereotyper av män 
och kvinnor. Med hjälp av diskursanalys kan stereotypiska budskap 
och mönster synliggöras och bidra till förståelse för hur 
könsstereotyper förmedlas mellan människor. Studien undersökte hur 
intervjuartiklar i affärstidningar förmedlar bilden av män och kvinnor 
som ledare. Resultaten visade att könsstereotypisering av ledare 
förekommer i intervjutexterna, bl.a. genom att manliga ledare beskrivs 
som mer kompetenta och auktoritära i sin roll till skillnad från 
kvinnliga ledare som ifrågasätts i större utsträckning och beskrivs som 
känslomässiga och passiva. Resultaten överrensstämmer med tidigare 
teorier om könsstereotypisering där mansrollen beskrivs som 
målinriktad och drivande medan kvinnorollen beskrivs som osäker 
och känslostyrd. Affärstidningars förmedling av könstereotyper kan 
bidra till att stereotyper bevaras och förstärks och att olika 
förväntningar på män och kvinnor som ledare leder till att unga 
människor inte uppmuntras likvärdigt till ledarskap. 

 
 
Sverige omtalas i olika sammanhang som ”världens mest jämställda land”. Trots detta 
råder en stor snedfördelning mellan andelen kvinnor och män inom näringslivets 
ledande positioner. Andelen kvinnliga chefer inom både privat och offentlig sektor är 
idag totalt sett ca 40 procent i Sverige (SCB, 2008). Motsvarande siffra för endast den 
privata sektorn är 22 procent kvinnliga chefer och i detta avseende befinner sig Sverige 
under medelvärdet i världen (Löfgren, 2007). Bland Sveriges 50 största bolag återfinns 
endast en kvinnlig vd. Om utvecklingen mot jämställdhet i arbetslivet skulle fortsätta i 
samma takt som fram till idag skulle det ta 177 år för kvinnor att bli likställda männen i 
seniora chefspositioner visar en australiensisk studie (Hede & Obrien, 1996, refererat i 
Smith, 2002). 

Bedömning och kategorisering av kvinnor och män 
Orsakerna bakom denna snedfördelning i kvinnors och mäns karriärutveckling är 
många. Flera studier, varav en gjord av Eagly och Karau (2002), visar att kvinnor möter 
fler hinder och större barriärer än män i sina karriärer som chefer. Könsstereotyper har 
visserligen minskat de senaste åren men de existerar fortfarande idag och i synnerhet i 
relation till ledarskapsrollen (Embry, Padgett & Caldwell, 2008). Media och 
kommunikation mellan människor är en viktig källa till bevarandet av stereotyper 
(Lyons & Kashima, 2003). Genom att studera texter i media med hjälp av diskursanalys 
kan man synliggöra ideologiska budskap som uttrycks subtilt till skillnad från tydligt 
framförda idéer eller argumentationer. 
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Förväntningar på hur en ledare ska vara är fortfarande starkt relaterade till den manliga 
könsrollen, och det är mannens stereotypiska kvaliteter som starkast associeras till mer 
önskvärda ledaregenskaper (Eagly & Karau, 2002). Stereotypiska manliga 
ledaregenskaper är s.k. instrumentella egenskaper såsom uppgiftsorienterad, driven och 
målfokuserad. Med kvinnliga ledaregenskaper avses mer känslomässiga, 
hänsynstagande egenskaper så som empatisk, personkännande och deltagande (Embry 
et al., 2008).   
 
Effekterna av könsstereotypisering av ledarroller har studerats av Broveman et al. 1972 
och Heilman et al. 1998 (refererat i Oakley, 2000). Båda studierna fann att när män 
ombads karaktärisera både kvinnors och mäns ledarstilar så beskrevs kvinnliga ledare 
som mindre självsäkra, mindre analytiska, känslomässigt instabila, mindre konsistenta, 
samt ha sämre ledarskapsförmågor än manliga ledare. Utöver detta fann de båda 
studierna att manliga chefer konsistent associerade de mer önskvärda ledaregenskaperna 
med män och de mindre önskvärda ledaregenskaperna med kvinnor. Resultaten från de 
båda studierna visade att manliga ledare ansågs vara mer aggressiva, mer oberoende, 
mindre känslosamma, mer objektiva, dominanta, tävlingsinriktade, aktiva, 
konkurrensfokuserade, logiska, verbala, självsäkra och begåvade när det kommer till 
affärer, vilket tolkas av forskarna som mer kompetensrelaterade egenskaper i 
ledarskapssammanhang. De kvinnliga ledarna bedömdes ha flera motsatta egenskaper 
till männen, vilket forskarna menar därmed kan associeras med inkompetens i 
ledarskapssammanhang (Oakley, 2000). 

Konsekvenserna av dessa stereotypiserade föreställningar om ledarförmågor skildras i 
Eagly och Karaus ’Role congruity theory’ (2002). Deras forskning beskriver sambandet 
mellan hur typiska könsroller överrensstämmer med andra roller i livet och särskilt 
ledarskapsrollen. Teorin identifierar olika faktorer som påverkar hur könsroll och 
ledarskapsroll uppfattas överrensstämma eller avvika från varandra, samt vilka 
konsekvenser detta får för fördomar mot ledare. Kvinnor förväntas, enligt en typiskt 
traditionell kvinnokönsroll, att fylla ett syfte för hem, familj och samhälle i allmänhet, 
s.k. ’communal behaviour’ (gemenskapsbeteende). Män förväntas, enligt en typisk 
manskönsroll, att utföra uppgifter som är mer ansvars- och resultatfokuserade, s.k. 
’agentic behaviour’ (agentiskt beteende). Ett resultatfokuserat ledarskap anses vara mer 
lyckat och framgångsrikt när det kommer till organisationsstyrning än ett 
hänsynstagande och demokratiskt ledarskap vilket i högre grad kopplas samman med ett 
typiskt kvinnligt ledarskap. När förväntningar på rollen som kvinna inte 
överrensstämmer med förväntningar på rollen som ledare, bedöms kvinnan ofta 
negativt. Om en kvinnlig ledare antar ett resultatorienterat och konkurrenskraftigt 
ledarskap kan hon bedömas ofördelaktigt pga. att beteendet anses typiskt manligt och att 
hon därmed bryter mot den traditionella kvinnokönsrollen. När en kvinna bryter mot 
den traditionella kvinnorollen, dvs. ett omhändertagande och hänsynsfullt beteende, 
bedöms hon som motsatsen, dvs. som hård och självcentrerad (Eagly & Karau, 2002).  

Eagly och Carli (2001) talar om typiska manliga ledaregenskaper med benämningen 
’agentic qualities’, vilket innebär kompetens, styrning och kontroll och typiskt kvinnliga 
ledaregenskaper med benämningen ’communal qualities’ (gemenskapsfrämjande 
egenskaper), vilket innebär egenskaper relaterat till värme och vänskap. För att kvinnor 
ska kunna vara inflytelserika i dagens arbetsliv måste de kombinera ’agentiska 
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egenskaper’ med ’communal qualities’. Resultat från Heilman, Block och Martells 
studie (1995, refererat i Eagly & Karau, 2002) visar att de kvinnliga ledarna kan 
beskrivas som lyckade pga. ett effektivt ledarskap, men samtidigt beskrivas som 
fientliga genom att tilldelas egenskaper såsom falsk, grälsjuk, självisk och bitter, och 
vidare anses vara mindre rationella än män. De framgångsrika kvinnliga ledarna bedöms 
vara mindre objektiva och mindre förmögna att särskilja känslor från idéer jämfört med 
framgångsrika manliga ledare. 

Även Heilman (2001) visar att könsstereotypisering av kvinnor i 
ledarskapssammanhang medför att kvinnor bedöms mindre fördelaktigt än män. 
Heilman menar att kvinnors prestationer nedvärderas och att kvinnor inte får 
erkännande för framgångar i samma utsträckning som män på grund av att kvinnor 
bedöms stereotypiskt som en grupp. Ytterligare studier visar att när manliga chefer 
stereotypiserar kvinnliga underordnade så gör de detta genom att agera nedlåtande mot 
kvinnorna vilket även har visat sig påverka kvinnors prestation negativt (Gervais, 
Hoover, Snyder & Vescio, 2005).  

Kvinnliga ledares valmöjligheter avseende beteende kan därmed sägas vara begränsat 
från två olika håll. Att anpassa sig till den typiska kvinnliga könsrollen innebär att de 
misslyckas med att möta kraven på en lyckad och framgångsrik ledare, men samtidigt så 
innebär alternativet att anpassa sig till ledarskapsrollen att de misslyckas med att möta 
de typiska förväntningarna på en kvinna. Dessa två former av fördomar mot kvinnliga 
ledare resulterar i att kvinnor har fler hinder att övervinna för att bli framgångsrika 
ledare (Eagly & Karau, 2002).  

Kvinnliga ledares problem att integrera stereotypt feminina karaktäristiska 
ledaregenskaper med ’agentiskt’ och instrumentellt beteende, samt den stereotypiska 
uppfattningen att kvinnor som grupp har en speciell ledarstil, kan bidra till att förstärka 
och bevara stereotypiska förväntningar på kvinnor som ledare och därmed vidmakthålla 
status quo i genusavseenden (Due Billing & Alvesson, 2000). Även om  män och 
kvinnor kan uttrycka vissa skillnader i värderingar så är skillnaderna inom könen större, 
vilket påvisar ’bedömningsbias’ i form av könsstereotypiseringen av ledarskap. När det 
kommer till ledares förmåga och beteende relaterat till innovation, problemlösning, att 
inspirera medarbetare och kommunicera visioner, så har inga skillnader påvisats mellan 
könen (Stelter, 2002). Detta visar på att det råder större skillnader i bedömningar av 
män och kvinnor jämfört med skillnader i beteende mellan könen.  

Ytterligare forskning avseende vad som ligger bakom fördomar och stereotypisering av 
kön hänvisar bland annat till människans tendens att bedöma andra människor utifrån 
två grundläggande universella sociala dimensioner; kompetens och värme (Fiske, 
Cuddy, Glick & Xu, 2002). Dessa två motpoler används för att snabbt avgöra om en 
person utgör ett hot eller är vänskapligt inställd. Att vara kompetent relateras till 
egenskaper så som intellektuell, bestämd och individualistisk, vilka ur ett 
könsrollsperspektiv är typiskt manliga. Att vara varm relateras till egenskaper så som 
social, hjälpsam och kollektivistisk, vilka ur ett könsrollsperspektiv är typiskt kvinnliga 
(Fiske et al., 2002). Genom att kombinera de olika dimensionerna ’kompetens’ och 
’värme’ med ett högt värde på den ena och lågt värde på den andra kan man urskilja två 
huvudsakliga stereotyper. Den ena stereotypen har låg kompetens och hög värme och är 
någon som lätt gillas av omgivningen då den inte anses utgöra ett hot mot ’ingruppen’, 
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dvs. bedömaren själv samt de människor som denna individ identifierar sig med. 
Stereotypisering baserat på låg kompetens och hög värme är vanlig vid fördomar mot 
kvinnor och porträtterar en grupp som är mindre respekterade men som samtidigt 
ömkas. Denna typ av stereotypisering brukar benämnas välvillig sexism. Ett exempel på 
detta kan gälla stereotypen för traditionella hemmafruar. Kvinnor bedöms oftare som 
’wonderful’ (fantastiska) på dessa grunder, dvs. varma men inte kompetenta. I kontrast 
står den andra sortens stereotyp som innebär grupper med hög kompetens men med låg 
värme, vilket är individer man inte tycker om. Anledning är att dessa personer anses 
vara väldigt kompetenta men deras avsikter bedöms utgöra ett hot mot den egna 
’ingruppen’. Icke-traditionella kvinnor, såsom kvinnor med höga karriärambitioner, 
kategoriseras ofta till denna grupp. Denna typ av stereotypisering av icke-traditionella 
kvinnor kan alternativt uttryckas som ’hostile sexism’, då denna grupp inte bedöms vara 
lika ’fantastiska kvinnor’ som de traditionella kvinnorna med låg kompetens och hög 
värme (Fiske et al., 2002). 

Människors uppfattning om kompetens grundar sig på uppfattningar om makt och 
status. Egenskaper som varm och snäll grundar sig på uppfattningar om 
konkurrensbenägenhet. Om ingen tävlingsavsikt uppfattas och personen därmed inte 
utgör ett hot mot andra så uppfattas denne som varm och snäll (Fiske et al., 2002). Om 
kvinnor anses för kompetenta innebär det att de bryter mot kvinnonormen samt utgör ett 
hot. Som ett resultat kan mycket kompetenta kvinnor bedömas negativt vilket kan leda 
till att deras åsikter och bidrag avvisas Det är inte ovanligt att högt uppsatta kvinnor 
med mycket makt får smeknamn med en antydan om hård personlighet som t.ex. 
Margret Thatcher som blev kallad “Iron Lady” (Järnlady) och ”Her Malignanacy” (Ers 
Onskefullhet) (Eagly & Karau, 2002). 

Diskusanalys och texters påverkan på människors världsbild 
Eftersom kommunikation mellan människor är en viktig källa för bevarandet av 
stereotyper är tidningsartiklar i media intressant att studera ur ett könsrollsperspektiv. 
Genom att studera tidningsartiklar med diskursanalys kan subtila och ideologiska 
budskap upptäckas som inte alltid är uppenbara. Tidningsartiklar konsumeras dagligen 
och fungerar som informationskällor. Om de innehåller stereotypisering av ledare kan 
detta vara en viktig orsak till bevarandet könsstereotypiskbedömning av företagsledare. 
När stereotypisk information förmedlas genom en kedja av människor så tenderar 
informationen att förstärkas och bli ännu mer stereotypisk (Lyons & Kashima, 2003).  
 
Det centrala synsättet inom diskursanalys kan beskrivas enligt följande; 
”Utgångspunkten i diskursanalys är att vårt sätt att tala och använda språket, t.ex. 
genom att skapa texter, inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala 
relationer utan språket anses istället spela en aktiv roll i skapandet och förändringen av 
dem” (Phillips & Winther Jörgensen, 2000, sid.7). En människas världsbild består av 
kunskaper, sociala relationer, maktstrukturer och identiteter (Phillips & Winther 
Jörgensen, 2000). När en text konsumeras påverkar den människors världsbild och när 
den produceras påverkas den av människors världsbild. På detta sätt är texter en viktig 
källa till hur det sociala samspelet mellan människor ser ut samtidigt som texter 
påverkas av just detta, dvs. den sociala praktiken. Språkets betydelse för människors 
synsätt och världsbilder beskrivs också i Bergström och Boréus (2005); ”Enligt 
Connolly (1983, refererad i Bergström och Boréus, 2005, sid. 326) är det språket som 
tillhandahåller den verklighet som vi ska förstå”. 
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Diskursanalys generellt sett är en inriktning som består av både vetenskapsteori,  
metoder och en specifik ämnesinriktning såsom makt och identitet, där språket är det 
centrala (Langemar, 2008). ”Diskurser kan definieras som övergripande eller 
bakomliggande referens- och tolkningsramar, som gör att vi uppfattar en socialt delad 
mening i det som sägs” (Langemar, 2008, sid. 137). Diskurser kan även beskrivas som 
”ett visst sätt att tala om och se på världen” (Phillips & Jörgensen Winther, 2000, sid. 
7), som en uppfattning eller sätt att resonera. Diskurser finns i allt uttryck såsom språk 
och texter och de skapar identitet, grupptillhörighet och handling En diskurs har tre 
funktioner; en identitetsfunktion då identiteter konstrueras i diskurser, en relationell 
funktion, då olika relationer etableras mellan olika grupper samt en ideationell funktion, 
dvs. en innehållsenlig dimension (Bergström & Boréus, 2005). Precis som stereotyper 
är diskurser normerande. Ett exempel på en diskurs är den numera allmänna 
uppfattningen om att män och kvinnor bör dela på föräldraledigheten. Eftersom 
diskurser formar identiteter, verkligheter och normer, gör det språk och texter intressant 
att studera ur ett psykologiskt perspektiv (Bergström & Boréus, 2005).  

Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA) kan översättas som Kritisk 
diskursanalys och är en form av diskursanalys som studerar texter ur ett större 
samhällsperspektiv. Kritisk diskursanalys innebär empirisk forskning på språkbruk i 
människors vardag, framförallt i massmedia, eftersom diskursiva praktiker såsom språk 
och texter bidrar till att skapa och reproducera ojämnlika maktförhållanden mellan 
sociala grupper, t.ex. mellan män och kvinnor (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Kelan (2007) genomförde en diskursanalys på texter från samtida ledarskapslitteratur i 
syfte att undersöka vilka diskurser avseende ledarskap texterna innehöll. Studien kunde 
urskilja en tydlig diskurs i ledarskapstexterna som uttryckte att det finns en medvetenhet 
om genusfrågan i ledarskapslitteraturen, bl.a. genom att problemet ofta omnämns, men 
trots detta så återkommer stereotypiseringar i beskrivningar av kvinnliga ledare. 
Forskning har även visat att när kvinnor blir utsatta för stereotypisering av kvinnorollen 
i massmedia, så undviker de sedan att ta sig an eller söka sig till ledarskapsrelaterade 
uppdrag och utmaningar (Davies, Spencer & Steele, 2005), vilket visar på att 
stereotypisering av kvinnor i media har en bidragande orsak till den snedfördelning som 
råder bland ledarpositioner samt har en påverkan på förändringsprocessen i arbetslivet 
för ett jämställt samhälle.  

Mängder av texter om ledarskap och ledarprofiler publiceras varje dag i affärstidningar. 
Hur påverkar texterna som publiceras människors syn på ledarskap? Affärstidningarna 
Dagens Industri, Affärsvärlden och Veckan Affärer når tillsammans över 600.000 läsare 
per år (Mediefakta, 2008). Hur påverkar texterna som de publicerar synen på 
framgångsrikt ledarskap? Vilken påverkan har dessa affärstidningar på Sveriges syn på 
män och kvinnor som ledare? Syftet med denna studie är, att utifrån ett 
könsrollsperspektiv, undersöka hur kvinnliga respektive manliga organisations- och 
företagsledare intervjuas och beskrivs i dessa tre svenska affärstidningar samt att 
redogöra för hur tidningarnas genusbudskap bidrar till att bevara eller förändra de 
stereotyper som existerar idag avseende kvinnliga och manliga ledare.  
 
Fokus för analysen av texterna är hur affärstidningarna framställer företagsledarna i 
intervjuartiklarna, dvs. vad de frågar om, belyser och beskriver samt hur personernas 
uttalanden framställs och refereras till ur ett genusperspektiv. Studien analyserar inte 
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hur journalistens kön har påverkat resultatet utan enbart på vad tidningarna har valt att 
publicera. Analysen avser att svara på om artiklarna skiljer sig åt mellan manliga och 
kvinnliga företagsledare, dvs. om könsstereotypiska uttryck förekommer, samt vilka 
diskurser som kan urskiljas i artiklarna. 
 
 

Metod 

Analyserna av tidningsartiklarna har baserats på Norman Fairclough’s Critical 
Discourse Analysis (CDA). Författarens förförståelse baseras främst på 
psykologistudier och däribland en genuskurs om 7,5 p.  
 
Urval och datainsamling 
Tjugo stycken artiklar valdes ut för studien. För att få en jämförbar bild mellan hur 
manliga och kvinnliga företagsledare framställs i affärsmedia var målet att hitta tio 
artiklar med kvinnliga respektive manliga företagsledare från samma tidsperiod 
avseende publicering av artiklarna.  
 
Kriterier för artiklarna var att de skulle porträttera eller intervjua en organisations- eller 
företagsledare, dvs. vd eller motsvarande, där innehållet i artiklarna fokuserade på 
personen i fråga och dennes arbete som ledare. Syftet med detta var att artiklarna skulle 
vara ett resultat av en dialog mellan reporten och personen i fråga och inte endast 
omfattas av reportens, på annat sätt, insamlad information. Vidare kriterium för 
artiklarna innebar att de skulle vara av ’längre karaktär’ vilket i detta sammanhang 
definierades som en artikel om minst tusen ord i respektive tidning. Syftet med att välja 
längre intervjuartiklar var att de är mer informativa och mer fokuserade på personen 
ifråga istället för företaget eller händelser i företagets omvärld. Vidare kan kortare texter 
i journalistiska sammanhang innebära att information i meningar eller i texten som 
helhet utesluts pga. utrymmesbrist, vilket är ytterligare en anledning till att 
intervjuartiklar av längre karaktär valdes ut.  
 
Två olika svenska affärstidningar valdes initialt ut som källor till artiklarna; Dagens 
Industri och Affärsvärlden. Dagens Industri (inkl. bilagor) valdes pga. att det är landets 
största affärsinriktade dagspress och Affärsvärlden valdes ut pga. det är en facktidning 
som riktar sig till ledande beslutsfattare. Målet var att hitta artiklar inom en 
publiceringsperiod om ca tre månader för att intervjutexterna skulle vara relativt 
jämförbara när det gäller vilka frågor som är aktuella i samhällsdebatten (t.ex. 
moraldebatt avseende bonusar). De båda tidningarna söktes systematiskt och 
kronologiskt igenom, från och med november 2009 och bakåt i tiden. Tio artiklar 
avseende manliga företagsledare hittades i utgåvorna inom två och en halv månad. För 
att hitta tio artiklar om kvinnliga företagsledare krävdes utgåvor även från år 2008. För 
att begränsa tidsperioden för urvalet till samma tre månader under 2009 valdes därför 
ytterligare en tidning ut som källa för intervjuartiklarna; Veckans Affärer, vilken klassas 
som ett mer generellt ’Affärsmagasin’. Med hjälp av Veckans Affärer hittades totalt tio 
intervjuartiklar med kvinnliga ledare inom samma tremånadersperiod som de tio 
intervjuartiklarna om manliga ledare. De artiklar med kvinnor som uppfyllde kriterierna 
i Veckans affärer valdes, precis som intervjuartiklarna med männen, ut i kronologisk 
ordning från det nyaste numret av tidningen och sedan bakåt i tiden. 
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Analysmetod 
Då diskursanalys som metod kan anses vara relativt sällsynt förekommande i studier 
inom psykologiämnet, följer här en kortare presentation av diskursanalys som metod.  
 
Norman Fairclough’s Kritiska Diskursanalys (CDA) har sitt ursprung i lingvistik och är 
en bredare form av textanalys för studier av samhällsfenomen och till skillnad från 
klassiska lingvistiska analyser, inkluderar den en kontext, dvs. ett större sammanhang 
såsom samhället och den sociala praktiken (Bergström & Boréus, 2005). Exempel på 
två typer av social praktik är synen på ledarskap samt samhällets rådande genusordning. 
Diskursanalys inom psykologin innebär att studera hur människor använder diskurser 
och vad de resulterar i. Ur ett psykologiskt perspektiv studeras vad människor gör med 
språket och vad språket gör med människorna, dvs. hur diskurser används i sociala 
samspel för att skapa känslor, attribution och identitet etc. (Langemar, 2008). När en 
kritisk diskursanalys genomförs ska fokus vara på två aspekter; den kommunikativa 
händelsen, t.ex. en tidningsartikel, samt hur denna ter sig i den sociala världen, dvs. 
vilken diskursordning som den speglar. Vid analys av texter används Fairclogh’s 
tredimensionella modell (Figur 1) vilket innebär att den kommunikativa händelsen kan 
analyseras ur tre olika dimensioner, vilka ska särskiljas och analyseras var för sig.  
 
Den första dimensionen innebär att textens egenskaper analyseras. När diskurserna som 
studeras endast är text är utgångspunkten starkt lingvistiskt. Denna typ av textanalys 
fokuserar på meningsuppbyggnader och grammatiskt struktur. Den andra dimensionen, 
diskursiv praktik, innebär att man analyserar hur texter produceras, distribueras samt hur 
texten konsumeras. Den tredje dimensionen innebär att man analyserar vilken större 
social praktik som den kommunikativa händelsen är en del av. Detta innebär att 
tidningsartiklarna sätts in i ett större sammanhang och analysen avser huruvida den 
diskursiva sociala praktiken, dvs. synen på könsroller och ledarskap, bevarar eller 
förändrar den existerande diskursordningen, samt vilka konsekvenser detta får ur ett 
större samhällsperspektiv. 

Fokus för denna studie avgränsas till att analysera dimension text, och social praktik. 
Den sociala praktiken i detta fall innebär psykologiska teorier om ledarskap samt 
stereotypisering av män och kvinnor.  
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

Figur 1. Norman Faircloughs tredimensionella modell för Kritisk diskursanalys (CDA) 
 
Då data som analyseras i denna studie endast är text är utgångspunkten lingvistiskt 
präglad. I analyser av text, dvs. den första dimensionen i Faircloughs modell, studeras 
främst tre huvudsakliga egenskaper hos texter; metaforer, ordval och 
meningsuppbyggnader.  
 
Genom metaforer, dvs. bildliga liknelser, kan tankesätt och synsätt urskiljas som kanske 
inte alltid uttrycks explicit eller medvetet. Genom att titta på ordval i texter kan vissa 
perspektivval och värderingar etc. urskiljas. När meningsuppbyggnader (dvs. syntax) 
studeras i texten kan subtila, mindre uppenbara, budskap upptäckas t.ex. genom att 
analysera vilken information som framkommer alternativt utesluts i grammatiska 
formuleringar. Metaforer, Ordval och meningsbyggnader kan visa på mer eller mindre 
uppenbara ideologiska budskap i en text. 
 
Tabell 1. Sammanfattning av innehåll i textmässig analys (Bergström & Boréus, 2005) 
 

 
 
När metaforer studeras undersöker man vilka andra typer av världar de skapar 
associationer till. Ett exempel på en metafor som återfanns i en svensk dagstidningen 
under den ekonomiska krisen 1992 lyder ”Den storm som de senaste veckorna blåst 
över Europas valutamarknader…hade nu sent omsider bedarrat” (Bergström & Boréus, 
2005, sid. 263). Detta citat speglar en begreppslig metafor som menar att ’Ekonomiska 
problem är stormar’, dvs. de är naturfenomen som drabbar istället för att det kan bero på 
enskilda beslutsfattares val och handlingar.   
 

Metaforer 
 

Ordval  Meningsbyggnader 

Analys av bakomliggande 
synsätt och perspektiv. 
Riktar sig till textens 
innebördsaspekt.  

Analys av 
begreppskategorier och 
bakomliggande perspektiv. 

Analys av subtila budskap 
genom grammatisk 
struktur (t.ex. transitivitet 
och transformation av 
satser). 
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Genom att studera ordval kan olika synsätt på deltagare och händelser i texter utskiljas. 
När personer citeras eller refereras i texter kan textförfattarnas ordval ge olika effekt av 
personernas uttalanden. Ett exempel på när ett uttalandet framställs som neutralt är när 
ordet ’säger’ används efter ett uttalandet; ”Detta är en viktig fråga, säger Maria 
Wetterstrand”. Ordval som ’menar’ eller ’tycker’ för att beskriva samma uttalande ger 
ett mer osäkert intryck, jämfört med ’intygar’ eller ’bekräftar’ vilket förmedlar ett 
säkrare intryck som inger ett förtroende för uttalandet. I en konflikt mellan två grupper 
kan exempelvis en text innehålla följande ordval när den ena gruppen refereras; 
’meddelar’, ’understryker’ och ’förklarar’ och följande ordval när den andra gruppen i 
konflikten refereras: ’hävdar’, ’uppger’ och ’påstår’. Denna typ av ordval kan visa på 
mindre uppenbara synsätt på grupper eller deltagare, genom att textförfattaren hyser en 
större tilltro till ena gruppens uttalanden jämfört med den andra. Texten innehåller på 
detta sätt ideologiska funktioner (Bergström & Boréus, 2005). 
 
När textens egenskaper genom meningsbyggnader analyseras i denna studie studeras 
bland annat transitivitet vilket är en term som syftar på förekomst eller frånvaro av 
objekt i en sats. Transitivitet kan beskrivas som vilken uppfattning meningen uttrycker 
när ett skeende eller en relation ska beskrivas. Grundidén för analys av transitivitet är att 
ställa den befintliga textens meningsuppbyggnad mot andra möjliga sätt att beskriva 
samma skeenden. Syftet är att klarlägga de ideologiska konsekvenser olika 
framställningsformer kan ha (Jörgensen Winther & Phillips, 2000).  
 
När meningsuppbyggnaders transitivitet, dvs. uppfattning eller synsätt, studeras är ett 
sätt att undersöka hur meningar kan skrivas om, vilket kan förändra budskap på olika 
sätt. Detta kallas för transformation. Transformation bygger på att det finns 
beskrivningar av skeenden som har en mer fullständig form än andra. Fokus för 
transformation i denna studie är transitivitetens element ’deltagare’ och ’processer’. En 
mening kan transformeras genom att välja ett uttryck som suddar ut vissa element, t.ex. 
en deltagare (agent/mottagare) eller en process (handling/händelse). 
 
En form av transformation som denna studie analyserar är passivisering som innebär att 
agenten, dvs. den agerande deltagaren, skrivs bort från meningen vilket gör att 
meningens budskap istället fokuserar på mottagaren och effekten av handlingen. Själva 
orsaken till förloppet tas bort från meningen genom att den agerande parten utesluts och 
detta medför att en avsiktlig handling framstår som en händelse. Ett exempel på detta är 
att förloppet ”Polisen jagade 29-åring med pistol” formuleras så att agenten, dvs. 
polisen, utesluts; ”29-åring jagades med pistol”, vilket suddar ut polisens del och ansvar 
i förloppet som beskrivs. 
 
Den andra formen av transformation som denna studie analyserar är Nominalisering. 
Detta innebär att ett verb eller adjektiv ersätts med ett substantiv. Ett exempel på detta 
är att istället för att skriva ”Flickan är rädd” formuleras meningen som ”Flickans 
rädsla”. Ett annat exempel är att meningen ”En student blev åtalad efter att ha blivit 
påkommen med att ha fuskat på en tentamen” skulle kunna transformeras genom en 
nominalisering till ”Student åtalad för fusk”. Omskrivningen innebär att istället för att 
det framgår att studenten (dvs. agenten) aktivt handlat och fuskat så framställs det 
istället som en ’händelse’ att personen står åtalad för fusk och därmed är personen 
passiv mottagare av händelsen. Processer kan uppfattas som mer förtingligade om 
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agenten beskrivs med substantiv. Resultatet av detta är att deltagare genom 
nominalisering kan strykas, dvs. skrivas bort, från processerna och därmed också från 
ansvaret för handlingarna, vilket får processen att framstå som en händelse utanför 
personens kontroll istället för en medveten handling (Bergström & Boréus, 2005).  
 
Tabell 2. Transitivitet och effekten av transformation (Bergström & Boréus, 2005).

 

Analys av meningsuppbyggnader 

Transitivitetens 
element  

Transformation av 
satsen 
 

Innebörd Konsekvens 

Deltagare Passivisering Utelämnar 
handlande 
deltagare 
(agenten) 

Fenomenet framstår som 
naturfenomen/händelse. 
Bortser från 
ansvar/orsaker till 
effekten. Nedtonar 
agency med fokus på 
mottagaren.  

Processer Nominalisering Substantiv 
ersätter hela 
processen 
(handlingen/händ
elsen) 

Förtingligar processer. 
Understryker effekten 
istället för processen. 
Nedtonar agency genom 
att handlande/händelser 
kan skrivas bort. 

 
 
Transformationer som passivisering och nominalisering kan användas för att undvika att 
peka ut aktörer, dölja orsakssammanhang och ansvar samt att verka mystifierande. 
Konsekvenserna av transformationer blir därmed att ansvaret fråntas aktören och att 
’handlingar’ blir till ting eller ’händelser’. Dessa konsekvenser kan göra en ideologisk 
skillnad i ett budskap. Ett exempel på detta är jämförelsen mellan följande uttryck: 
”Kvinnovåldet ökar” där ingen agent och inget ansvar finns uttalat, jämfört med ”Mäns 
våld mot kvinnor ökar” där män är agenter som aktivt handlar och därmed bär ansvar 
för konsekvensen, dvs. våldet mot kvinnor.  
 
Analysstrukturen i denna studie innehåller en textmässig analysdel vilken inkluderar en 
analys av vilka ordval och metaforer som förekommer samt vilken typ av ämnen och 
frågor som ställs. Påföljande del av analysen avser hur fynden från den första 
textmässiga analysdelen kan relateras till den sociala praktiken. Se Figur 4 för hela 
analysschemat. Samtliga texter har bearbetats flera gånger med fokus på en del av 
analysschemat i taget. Själva analysen har skett genom att först samla alla ordval som 
förekommer i texterna för att beskriva personerna. Ordvalen för att beskriva männen har 
jämförts med ordvalen för att beskriva kvinnorna för att se om några skillnader finns 
och sedan har de mest representativa ordvalen för varje kön presenterats i resultatet. 
Nästa steg i analysprocessen var att samla alla metaforer som förekom i texterna. 
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Analysen fokuserade på om det fanns likheter i metaforerna förekommande i texterna 
om männen och om de fanns likheter i metaforerna förekommande i texterna om 
kvinnorna. Sedan undersöktes om likheterna i metaforer inom respektive köns texter 
skilde sig åt mellan könen eller om de handlade om samma saker. De mest talande 
exemplen på skillnader som hittats mellan könen har redovisats i resultatet. Dessa steg i 
analysprocessen har använts för varje område i analysschemat.  
 
Fokus för analysen av intervjuartiklarna var hur affärstidningarna framställer personerna 
i intervjuerna, ur ett genusperspektiv. Den textmässiga analysen studerar hur textens 
egenskaper skiljer sig åt mellan de manliga och de kvinnliga företagsledarna. 
Analysdelen som avser social praktik innebär att fynden från den första textmässiga 
analysen relateras till ett större socialt sammanhang för att analysera vilka 
konsekvensen dessa fynd kan ha ur ett psykologisk perspektiv. Med andra ord studeras 
hur texternas innehåll förhåller sig till den större sociala praktiken som i detta fall avser 
social praktik av ledarskap och könsroller. Det är i detta skede som den kritiska 
diskursanalysen för denna studie hittar de slutgiltiga slutsatserna. 
 
 

Textmässig analys 
Metaforer och Ordval Meningsbyggnader (grammatisk struktur) 

 
- Vilka metaforer förekommer?  
- Med vilka ord beskrivs de intervjuade 

personerna?  
- Med vilka ord beskrivs deras 

beteende och uttalanden? 
- Hur rubriksätts intervjuerna? 

 
Deltagare: 

- Hur/när beskrivs personerna som 
handlande agenter? 

- Hur/när beskrivs personerna som 
passiva mottagare?  

Processer: 

- Hur beskrivs skeenden i relation till 
personerna? Förekommer 
nominalisering som gör att händelser 
stryks i relation till personerna? 

 

Ämnen och frågor  
 

- Vilken typ av ämnen tas upp i 
intervjuerna? 

- Vilken typ av frågor tas upp i 
intervjuerna? 

- Hur är frågorna formulerade? 

Social praktik 
 

- Vilken typ av diskurser kan urskiljas i texterna och hur kan de relateras till teorier? 
- Vilka är den diskursiva praktikens psykologiska konsekvenser?  
- Bidrar artiklarna till att bevara eller förändra könsstereotyper i arbetslivet?  

Figur 2. Analysschema 
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Resultat och tolkning 

 
Resultatet av textanalysen kommer att redovisas tillsammans med en tolkning under 
rubriker som är strukturerade enligt analysschemat. Därefter följer resultatet av analysen 
av social praktik i diskussionsavsnittet. 
 
Ordval och Metaforer 
Resultatet av den första delen i analysen avser vilka ordval och metaforer som 
förekommer i texterna för att beskriva ledarna som personer samt deras handlingar.  
 

Tävlande män med tydlig position. 
Männen beskrivs vid flera tillfällen med ord som kan kopplas samman med sport, 
tävling eller annan aktivitet såsom ”den hårdtränade och kostmedvetne vd:n” 
(Malmquist), ”den baskettokige” (Lindelöf), ”avdankad skejtare” (Hagelin) eller 
”Vinnarskallen” (Vestberg). Männen beskrivs som målmedvetna och framåtdrivna. De 
framställs även med ord som signalerar en form av tuffhet såsom ’stenhård’ (de Potocki 
och Lindelöf ), ’högintensiv’ (Lindelöf) och ’streber’ (de Potocki). Följande citat från 
intervjun med de Potocki är talande för ordvalen i beskrivningar av de manliga ledarna:   

Det sägs också att han är en streber, att han vet vad han vill och att han jobbar 
stenhårt för att nå sitt mål. Han har höga krav på sig själv - och andra - och 
smyger inte med vad han tycker. Men han är omtyckt som chef, inte minst för att 
han är rak och bra på att kommunicera. 

Männen skildras ofta i form av att besitta en specialistroll medförande en viss auktoritet 
och makt såsom ’konspiratören’ (Hagelin)’, ’förhandlaren’ (de Potocki),  ’oljemannen’ 
(Törnqvist), ’förvärvsfantasten’ (Malmquist) och ”Han är mannen bakom Biovitrums 
avtal…ett av Europas största licensavtal” (de Potocki). Utöver detta beskrivs männen 
med ord som tydligt talar om vilken position de besitter; ’Sidachefen’ (Nordström) samt 
att denna position medför en sorts storhet som ”Carnegies högsta chef” (Lindelöf). I 
övrigt beskrivs de manliga ledarna även neutralt i form av ’koncernchef’ eller ’vd’. 
Telias vd Lars Nyberg beskrivs som ”en avslappnad koncernchef på gott humör”. 

Känslomässiga kvinnor i relation till någon annan. 
De kvinnliga ledarna beskrivs i flera fall med ord som talar om att de är någon i relation 
till något eller någon annan. Helen Olausson beskrivs som ”Mats O. Sundqvists högra 
hand”, Elisabeth Nilsson omnämns som ”Kalixdottern” och Stine Bosse som ”Flickan 
från Gilleleje”. Att beskrivas som flicka och dotter skildrar att man står i underordnad 
relation till någon annan, t.ex. en förälder eller annan vuxen och det lyfter inte fram 
storhet och självständighet likt på det sätt som flera av männen beskrivs. Vidare 
beskrivs Kerstin av Jochnick som ”en av aktörerna” vilket tyder på att hon är en bland 
andra. 
 
Att kvinnorna är just kvinnor framgår flertalet gånger av ordvalen för att beskriva 
personerna. Exempel på detta är benämningar som ”förste dam” (Bosse), ’järnladyn’ 
(Nilsson), ’Affarsdronningen’ (Bosse), ”den första kvinnliga chefen” (Nilsson) samt 
”grevinna av födelsen” (Hamilton). Eva Hamilton omnämns med undantag som ”SVT’s 
superchef” i relation till hennes utmärkelse som ”Årets Ledare” vilket artikeln handlade 
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om, men även som ’fyrbarnsförälder’ vilket belyser hennes roll som mamma. 
Kvinnorna beskrivs vidare med ord som är relaterade till humör och känslor, vilket inte 
förekommer lika ofta i männens beskrivningar. Ett exempel är Eva Hamilton som 
beskrivs enligt följande; ”inte speciellt argsint", ”lite allvarlig”, "har humör", ”nyfiken 
och granskande” och 'engagerad' . Tidningen skriver att ”Hon uppges vara ärlig också, 
SVT:s superchef”. 

Ett exempel på beskrivning av en kvinnlig ledare som innehåller framåtanda och 
agentiskt beteenden återfinns i en artikel om Stine Bosse. Hon beskrivs som "inte bara 
den främsta kvinnliga toppchefen utan också den enda" och ”en av Europas mäktigaste 
affärskvinnor". I båda dessa formuleringar benämns hennes kön. Kvinnorna omnämns i 
övrigt även med neutrala benämningar så som ’koncernchef’ och ’vd’, dock inte i 
samma utsträckning som männen där även könsneutral beskrivning så som ”ung chef” 
(Lindelöf) förekommer. 

Ordvalen i skildringarna av de tjugo intervjupersonerna beskriver en uppfattning om 
männen som sportsliga och målinriktade specialister och kvinnorna som känslosamma 
och i relation till någon annan. Att kvinnornas kön betonas vid flera tillfällen kan tolkas 
som ett behov av att understryka att kvinnor är de som är avvikande i  
ledarskapssammanhang. 

Osäkra kvinnors undran och auktoritära mäns konstateranden. 
Ord som används i texterna för att beskriva personernas uttalanden och beteenden, 
skiljer sig på övergripande nivå mellan könen. Men det förekommer även neutrala 
återgivelser så som ’säger’ och ’kommenterar’ i samtliga artiklar i studien. Skillnaderna 
ligger i att de ord som beskriver kvinnornas handlingar flera gånger är relaterade till 
känslor och osäkerheter. Exempel från intervjun med Kerstin af Jochnick på detta är; 
”K.af.J. beskriver hur oron”, ”K.af.J. ursäktar sig och förklarar”, ”det finns en oro hos 
K.af.J” och ”Samtidigt hoppas K.af.J. kunna bidra med sin erfarenhet från”. Andra 
exempel på försiktigare eller osäkrare uttryck kan exemplifieras i intervjuartikeln med 
Elisabeth Nilsson där hon beskrivs enligt följande; ”känner hon sig trygg”, ”är orolig”, 
”är rädd”, ” hon hoppas” och ”hon fruktar”. Stine Bosses handlingar och uttalanden 
beskrivs bland annat med; ”är inte rädd för att prata om sina personlig motgångar", 
"känner sig lugn" och "blev besviken". Ord relaterade till rädsla och oro används för att 
referera och citera i stort sett samtliga kvinnor. Motsvarande ordval relaterat till rädsla 
och oro för beskrivning av männen återfinns ytterst sällan i artiklarna om de manliga 
ledarna. Hans Vestberg får en fråga om han någon gång under krisen har känt oro för att 
förlora sitt jobb, men i övrigt används känslorelaterade beskrivningar av männen för att 
beskriva motsatsen till känslosamma egenskaper. Greger Hagelin uttalanden framställs 
som att han ”Inte är rädd för att säga vad han tycker” och Frans Lindelöf som 
”fullständigt orädd”, dvs. de två sista exemplen avser att beskriva känslolägen som står i 
motsats till rädsla och oro.  
 
Vanliga ord som används för att referera till kvinnors handlingar och uttalanden är 
’tror’, ’undrar’, ’tycker’ och 'anser'. Sarah McPhees uttalanden beskrivs även med orden 
’hon försvarar’ och ’hävdar’ vilket kan tolkas som att det som uttalas inte är givet utan 
måste underbyggas. Magdalena Gregers framställs enligt följande: "Förmodligen är 
M.G. väl medveten om att....ändå värjer hon sig en bit in i intervjun" och ”Hon hämtar 
andan och drar i snabb takt de etablerade argumenten för att folk super mer om spriten 
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är billig och lätt att få tag på". Ord för att beskriva uttalanden som är av säkrare karaktär 
så som ’kommenterar’, ’leder’ och företräder’ förkommer i några av de kvinnliga 
ledarnas intervjuartiklar, men då i kombination med andra ordval av mer känslorelaterad 
karaktär så som ’tycker hon’ samt att de förekommer i betydligt mindre utsträckning än 
i männens artiklar.  
 
Ordvalen för att beskriva de manliga ledarnas handlingar och beteenden har en säkrare 
och mer rättfram karaktär. I Ronnie Letens artikel finns formuleringen ”Leten säger sig 
företräda ett kollektivt ledarskap…men i handslaget och kroppsspråket i övrigt finns 
hårdhet och energi" och vidare att han t.ex. ”konstaterar”. Beskrivningar så som 
”flaggar han för” (Johansson) och ”hur han byggde upp” (Törnqvist) har en säker 
karaktär och tyder på att den som uttalar sig vet vad den gör. Denna typ av ordval för att 
beskriva uttalanden är vanliga i texterna om de manliga ledarna. 

Relativt neutrala ord, men som även kan sägas besitta en viss nivå av auktoritet, är ord 
som ’berättar’, ’talar’ och ’efterlyser’, vilka återfinns i männens intervjutexter. Ord som 
uttrycker osäkerhet eller känslor för att beskriva ett uttalande används mycket sällan när 
männen refereras. Ett exempel på hur en av de manliga ledarnas handlingar beskrivs är; 
"Så rätar han på sig, lutar sig fram över det låga kaffebordet och ser ut som om han 
gärna skulle slå näven i detsamma" (Nordström). 

Ordvalen för att beskriva ledarnas beteenden och uttalanden visar på en uppfattning som 
säger att män är säkrare och tydligare samt har en självklar auktoritet i vad de uttalar sig 
om. Kvinnorna beskrivs som mer försiktiga när det uttalar sig och refereras med ord 
som karaktäriserar osäkerhet och försvarande snarare än auktoritet. Kvinnorna 
framställs som mer känslostyrda och texterna återspeglar en rådvillhet i när kvinnor 
handlar eller uttalar sig.  

 Mäns tävling och kvinnors lek.  
I texterna om de manliga ledarna återfinns metaforer (bildliga liknelser) som har en 
sportslig eller lösningsorienterad karaktär. Exempel är ”Vinnarskallens svåraste match” 
och ”trimmades till en tävlingsmaskin i tonåren” vilka återfinns i artikeln om Frans 
Lindelöf. Ett annat exempel är; ”med Torbjörn Törnqvist bakom rodret” avseende ett 
tävlingssammanhang som beskrivs i artikeln. Metaforerna ”Då och då gör han avtryck i 
nyhetsflödet” samt ”Kartan ritades om” avseende Törnqvists framgångar i 
oljebranschen talar för en syn på Törnqvist som en mäktig man med inflytande och 
påverkan.  
 
I texterna om de kvinnliga ledarna återfinns metaforer som kan relateras till lek, väder 
och sport, men dock inte i offensiv mening. I artikeln om Helen Olausson finns följande 
metaforer: ”hon är inte nere för räkning”, vilket är relaterat till sport men med en 
defensiv ton istället för offensiv. Vidare beskrivs Olausson med ”hon står stark i 
stormen” vilket också kan urskiljas ha en defensiv klang då det kan tolkas som att det 
händer svåra saker runt omkring henne men hon klarar av det. Ett alternativ hade varit 
att beskriva Olausson som offensivt agerande i det svåra. Magdalena Greger beskrivs 
som att hon ”tryggt lutar sig mot stödet av monopolet” när hon uttalar sig, vilket också 
kan tolkas som en defensiv metafor. ”Hon har alltid bollat med siffror” (Yderberg) samt 
”Ny dam i leken” (Persdotter) är relativt kraftlösa metaforer utan antydan till ambition i 
jämförelse med t.ex. ”Vinnarskalle” (Lindelöf), men framför allt är de relaterade till en 
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form av lek och spel vilket symboliserar att det inte är allvar utan snarare på en barnslig 
nivå. Undantaget bland de kvinnliga ledarnas metaforer är beskrivningen av Stine 
Bosses som ”Affarsdronningen som ska erövra Sverige” vilken har en mer offensiv 
klang, dock förekommer den i kombination med betoning av könet. 

Mannen som stor och kvinnan som anonym.  
Rubrikerna i artiklarna om de manliga ledarnas påvisar de flesta gånger om deras 
specialitet eller storhet. Betoningen ligger på männen som personer i rubrikerna. Vilka 
de är, vad de gör och åstadkommer är centralt och rubrikerna har en offensiv klang. Ofta 
är rubrikerna avseende den manliga ledaren korta och talande genom att innehålla få 
ord. Rubriken i artikeln om Hans Vestberg är formulerad ”Större, starkare, bättre” och 
rubriken i artikeln om Torbjörn Törnqvist lyder ”Den hemlige oljemiljardären”, 
Törnqvist beskrivs som en rik och kunnig affärsman men som behåller sina 
framgångsrecept, dvs. hemligheter, för sig själv vilket framställs som mystifierande. I 
flera fall består rubrikerna endast av ett enda ord; ”Konspiratören” (Hagelin), 
”Förvärvsfantasten” (Malmquist) och ”Förhandlaren” (de Potocki). I övrigt talar 
männens rubriker om det positiva i framtiden så som ”Atlas Copcos vd ser ljuset” 
(Leten) och ”På väg upp ur diket” (Johansson). Rubrikerna ”Det handlar inte om att 
gräva brunnar längre” (Nordström) och ”Jag vill ha kontroll” (Nyberg) belyser en 
kunskap och auktoritet.   
 
Kvinnornas rubriker är inte lika agentiska och framåtdrivna som männens. I kvinnornas 
rubriker står deras person inte i fokus och de belyser inte kvinnornas styrkor utan kan 
anses som relativt neutrala. Exempel på detta är Eva Hamiltons rubrik ’Programledaren’ 
eller af Jochnicks ”På andra sidan”. Vidare exempel är ”SEB lyfter blicken” 
(Falkengren) och ”Skål för hälsan” (Greger). Undantagen som är mer ambitiöst 
formulerade är ”Affärsdronningen som ska erövra Sverige” (Bosse) samt ”Sveriges 
järnlady” (Nilsson). Gemensamt för dessa två sistnämnda samt för ytterligare några 
rubriker bland kvinnornas artiklar är att de framhäver att det är en kvinna det handlar 
om, såsom ”Ny dam i leken” (Persdotter). Vidare återfinns en rubrik som belyser 
snedfördelningen mellan män och kvinnor; ”Vi måste kvotera” (McPhee).  

Sammanfattningsvis beskrivs de manliga ledarna med ordval och metaforer som kan 
relateras till tävling och drivkraft och deras uttalanden har en auktoritär prägel. 
Rubrikerna beskriver en storhet och att männen innehar en specialistroll. De kvinnliga 
ledarna beskrivs med ord som talar om att de står i relation till någon annan samt att de 
är känslomässiga. Kvinnornas uttalanden har en osäker karaktär och texternas rubriker 
framställer kvinnorna som mer anonyma än männen.   

Ämnen och frågor 
Nästa steg efter analysdelen avseende ordval och metaforer är vilka ämnen och vilken 
sorts frågor som ställs till företagsledarna. Samtliga artiklar, både avseende de kvinnliga 
och de manliga ledarna handlar om respektive ledares företag/organisation och dess 
verksamhet. Utöver detta behandlas ett antal andra ämnen som varierar mellan 
personerna och mellan könen. 
 
 Mäns framtidutsikter och kvinnors privatliv. 
I de flesta av artiklarna avseende kvinnorna tas deras bakgrund upp, både den privata 
och den yrkesmässiga bakgrunden samt vägen till jobbet som vd. I intervjun med Stine 
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Bosse diskuteras två skilsmässor, en allvarlig sjukdom samt ett dödsfall som drabbade 
familjen. I intervjun med Sarah McPhee nämns hennes brokiga uppväxt samt hennes 
pappas alkoholism. I Eva Hamiltons intervju diskuteras hennes krokiga och osäkra väg 
till vd-jobbet samt hennes uppväxt.  

I ungefär var tredje intervju med en kvinnlig ledare görs jämförelser bakåt i tiden, 
avseende lednings- och strategifrågor, med en föregående vd. Ett exempel på detta är en 
fråga som ställs till Annika Falkengren; ”Din företrädare Lars Thunell hade som mål att 
80 procent av bankens verksamhet skulle ligga utanför Sverige. Idag kommer hälften av 
intäkterna och 65 procent av rörelseresultatet från den svenska verksamheten. Hur ser 
du på det?”. Fyra av kvinnorna får frågor relaterat till hur det är att vara kvinna i en 
ledningskultur som domineras av män. De kvinnliga ledarnas texter innehåller ämnen 
såsom syn på könsfördelningen inom arbetslivet, kvotering, hem och hushållsarbete. 
Motsvarande frågor till männen ställs till en man, Hans Vestberg som är Ericssons vd, 
och de lyder; ”Blir du den förste Ericsson-vd:n att utse en kvinna som operativ chef?”, 
”Hur får du ihop ditt familjepussel?” och ”Är utgångspunkten för ditt jobb att någon 
annan gör huvuddelen runt omkring?”. 

Ytterligare frågor som ställs till kvinnorna, och som skiljer sig från den typ av frågor 
som ställs till männen, är personligt riktade och handlar om ansvar, skuld eller känslor. 
Elisabeth Nilsson får frågan "Känner du ingen personlig oro över allt slarv och alla 
incidenter som Strålskyddsmyndigheten uppdagar i de svenska verken?” och Annika 
Falkengren får frågan: "Men du ångrar inget när det gäller Baltikum?", Magdalena 
Greger får frågan; "Hur ska du hantera den politiska dimensionen av vd-jobbet?". 

Vidare återkommer känslomässiga frågor i de kvinnliga intervjuerna; ”Hur dramatiskt 
var det för dig när?”, ”Kände du dig rädd någon gång?”, ”Kände du dig trygg med 
kreditvärderingsinstituten?” (Falkengren) och ”Hur kändes det när du tog jobbet? Roligt 
eller läskigt?” (Hamilton). En annan typ av frågor som dyker upp i de kvinnliga 
intervjuerna är frågor om stöd i jobbet; "Hur viktigt är det för dig att ha en politisk 
mentor?" (Greger) och "Hur ofta pratar du med din ordförande Marcus Wallenberg 
respektive din vice ordförande Jacob Wallenberg?” (Falkengren). En journalist frågar 
Svenska Spels vd, Meta Persdotter, om hon och Systembolagets vd, Magdalena Greger, 
har träffats och utbytt erfarenheter med varandra, med formuleringen ”Ni är i samma 
ålder, samma kön och har snarlika uppdrag….har ni träffats och utbytt erfarenheter?”. 
Inga liknande frågor avseende stöd återfinns i männens intervjutexter. Negativt 
formulerade frågor med en underton av osäkerhet som förekommer i kvinnornas texter 
men inte i männens, är exempelvis; ”Du nämnde din starka sida. Vad skulle du säga var 
din svaga?” (af Jochnick). 

Generellt sett är frågorna till männen mer positivt formulerade med fokus på strategier 
och framtidsmöjligheter. Exempelvis ställs endast positivt fokuserade frågor, trots att 
två av företagsledarna befunnit sig i kritiserade situationer innebärande stora 
nedskärning. Telia har gjort väsentliga nedskärningar och vd Lars Nyberg får frågor 
som; ”Trots lågkonjunkturen har nettoomsättningen bara minskat med 0,1 procent… 
Hur ska intäkterna öka framöver?”. Volvo har också gjort stora nedskärningar och vd 
Leif Johansson får frågan; ”Har någon del av Volvo klarat krisen bättre än de andra?”, 
”Vilka är era främsta konkurrensfördelar?”, ”Ser du någon ljusning?” och ”Andra 
ljuspunkter?”. Ericsson har haft en tuff period i krisen men frågor som ställs är av 
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följande typ: ”Vilka faktorer talar för att servicedelen ska fortsätta växa?” (Vestberg). 
Hans Vestberg är den första vd:n på Ericsson utan akademisk bakgrund som ingenjör. 
För att beröra detta ställer tidningen frågan; ”Vilka fördelar finns det med att leda 
Ericsson som icke-ingenjör?”. Överlag är männens frågor positivt formulerade med 
fokus på framtiden och möjligheter att lyckas. Journalisterna ställer sällan direkta, 
uttalat kritiska eller ifrågasättande frågor till männen och inte heller frågor som rör 
känsliga eller privata angelägenheter. Annika Falkengren får i motsats en fråga som rör 
hennes personliga bonus, vilket inte någon av männen får, trots att höga bonusar i 
näringslivet diskuterats generellt sett under tidsperioden för samtliga intervjuer. 

Övriga frågor som ställs till männen, och som skiljer sig från den typ av frågor som 
kvinnorna får, är att de ofta handlar om att ”högre” och ”allmän” kunskap efterfrågas 
samt att männen ett flertal gånger ombeds att bedöma eller utvärdera företeelser 
avseende samhället generellt, t.ex. konjunkturen eller regeringens agerande. Exempel på 
frågor där ’allmän’ kunskap efterfrågas är "Hur länge tror du lågkonjunkturen varar?" 
(Johansson) "Har du några personliga konjunktursindikatorer som du tittar efter?" 
(Johansson) och "Hur ser det ut i den övriga världen, ur ditt perspektiv?" (Leten) "Kan 
USA komma tillbaka som en industrination?” (Leten). I övrigt återfinns generella 
bedömnings- och utvärderingsrelaterade frågor där de manliga ledarna ombeds svara på 
vad de tror om, hur de ser på och vad de tycker om fenomen utanför deras 
organisationer. Frågor av denna karaktär förekommer, men knapphändigt, i kvinnornas 
intervjuer.  

Kvinnors hinder och mäns utmaningar. 
En annan urskiljning som kan göras när det kommer till vilka ämnen som tas upp och 
beskrivs i texterna är skillnader avseende mäns och kvinnors karriärvägar. 
 
De kvinnliga ledarnas karriärvägar beskrivs ofta som relativt påfrestande och osäkra 
samt att deras förutsättningar i arbetet flera gånger beskrivs som ganska svåra. t.ex. i 
form av företagskultur och arbetsuppgifter. En uppfattning som kan urskiljas är att 
kvinnorna har dessa ledningsjobb mot oddsen av att vara kvinna. I en av texterna 
beskrivs det att den kvinnliga ledaren "avråddes av syokonsulenten” att välja den 
bransch hon jobbar i idag på grund av att ”det var för svårt för flickor" samt att det var 
en ”fysiskt krävande miljö” (Nilsson). I artikeln om Annela Yderberg finns följande 
formulering: "föga anade A.Y. hur turbulent hennes yrkesliv skulle bli”. Tidningen 
påpekar också att Sarah McPhee ”har haft en brokig bakgrund” och Kerstin af Jochnicks 
start på nya jobbet som vd för Bankföreningen beskrivs enligt följande: ”även om KafJ 
har lång erfarenhet från bankvärlden, i både Sverige och Europa, är det mycket 
information att tugga i sig på en gång”. Stine Bosses förutsättningar och väg i karriären 
beskriv bland annat med; "Hon säger sig ha varit omgiven av män som har hjälpt henne 
framåt" och vidare "Till viss del beror det på hennes far, som var så övertygad om att 
Stine Bosse skulle bli en pojke att han hade med sig ett par fotbollsskor till BB när hon 
var nyfödd” och detta anses i texten ha varit Stine till godo i karriären. Övergripande 
beskrivs kvinnornas omständigheter som svårare och tuffare än männens. Frågor om 
företagskultur och det faktum att de är just kvinnor i en mansdominerad värld 
uppkommer i flera av intervjuerna. Utsatthet och svåra delar av kvinnornas uppväxt, 
samt motgångar i karriären, förekommer i de kvinnliga ledarnas texter men knappt alls i 
texterna om de manliga ledarna.  
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Männens förutsättningar i arbetet beskrivs till viss del på samma sätt som kvinnornas på 
så sätt att de beskrivs som tuffa, krävande och komplexa. Skillnaden är att männens 
omständigheter beskrivs som utmaningar istället för hinder och problem. Lindelöf 
sportsliga bakgrund beskrivs genom formuleringen ”Men han slog oddsen genom att 
träna hårdare än alla andra, springa dubbelt så långt under matcherna, kämpa för varje 
boll”. Med anledning av Lindelöfs bakgrund inom sporten skriver tidningen ”Frans 
Lindelöf har alltså en stor förmåga att anpassa sig i alla sammanhang” och i relation till 
det "Om två veckor tillträder han som vd för den luggslitna investmentbanken Carnegie, 
ett av ”Finansstockholms tyngsta och svåraste jobb”. Om männens förutsättningar är 
problematiska beskrivs de överlag som utmaningar med fokus på det positiva och med 
möjligheter till framgång. Tidningarna beskriver inte männens uppväxt och bakgrund i 
samma utsträckning utan väljer istället att framhålla sportsliga intressen och framgångar 
från det övriga livet som anses ha varit till nytta för männen i karriären.  

Glamourliv eller familjeliv.   
Männens omständigheter beskrivs vidare, till skillnad från kvinnornas, som glamorösa 
med mycket resurser, pengar och ambition. Törnqvist liv vid sidan av arbetet belyses 
med följande citat; 
 

Men framförallt är han numera ägare till en båt i absolut världsklass: Artemis, 
som seglar med svensk klass. Han började tävlingssegla med en egen TP 52:a så 
sent som för fyra år sedan; enorma båtar, snabba som vinden, med 13 
professionella besättningsmän som flygs runt världen. Att det inte är en billig 
sport säger sig självt (Törnqvist). 

 I artikeln om Greger Hagelin så skriver affärstidningen ”Det går rykten om en 
kräftskiva på stranden i Barcelona och stora fester i L.A. för aktieägarna.” och vidare 
”hänga med skådespelare, journalister och andra kändisar. För det är väl mycket så du 
har byggt er framgång?”. Hans liv beskrivs som glamoröst och det framgår att det är 
Hagelin själv som har skapat sina egna omständigheter som framgångsrik 
företagsledare. 

Ingen motsvarande information om eller beskrivning av glamoröst och resursrikt 
privatliv återfinns i kvinnornas artiklar. Istället beskrivs omständigheter och 
förutsättningar i form av familjen och rollen som mamma. Stine Bosses artikel 
innehåller följande formulering; 

Att skaffa barn tidigt är ett annat karriärtips. Stine Bosse var 22 år när hon blev 
mamma första gången. För henne blev det inga sittningar på Den Lille Apotek, 
som var studenternas stamställe på den tiden. Men det var också den enda 
uppoffringen, säger hon. 

En av männen får frågor om privatlivet som rör familjen och första frågan avser hur han 
får ihop sitt familjepussel och den efterföljande frågan lyder ”Är utgångspunkten för ett 
jobb på din nivå att någon annan gör huvuddelen runt omkring?”(Vestberg). Ingen 
liknande fråga avseende stöd i hemmet för att klara arbetet återfinns i någon av 
artiklarna som porträtterar de kvinnliga företagsledarna.  

För att sammanfatta delen avseende vilka ämnen och frågor som tas upp kan ett synsätt 
urskiljas som speglar synen att män besitter en ’högre’ kunskap som sträcker sig utanför 
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deras företag samt en naturlig auktoritet. De ämnen och frågor som ställs till kvinnorna 
visar på att kvinnorna antas känna oro och rädsla i relation till arbetet samt att de inte 
besitter allmän kunskap i samma utsträckning som männen. Kvinnorna får också frågor 
som rör deras privatliv såsom hem och familj och vidare ställs frågor till kvinnorna som 
belyser problemet att kvinnor är underrepresenterade i ledningspositioner. Kvinnors 
bakgrund och karriärväg beskrivs som bestående av problem och hinder och de får även 
frågor om könskvotering. Mäns bakgrund och karriärväg beskrivs som bestående av 
utmaningar och deras privatliv beskrivs hellre med sportsliga intressen och glamour än 
med familjeliv. 

Deltagare och Processer 
Nästa steg i analysen är att analysera texternas meningsbyggnader vilket berättar om hur 
personerna anses agera och handla samt hur händelser beskrivs i relation till dem. 
Genom att studera meningsbyggnader undersöker man skillnader i om personerna, dvs. 
männen och kvinnorna, beskrivs som aktivt handlande eller som passiva som utsätts för 
händelser.  
 
 Männen handlar och kvinnorna ’hamnar’. 
Det som främst skiljer männen och kvinnorna åt när det kommer till agentbeteende, dvs. 
i vilken utsträckning det framgår av texten att personen är aktivt handlande/styrande, är 
när det kommer till personernas egna karriärer och arbeten. I texterna om de manliga 
ledarna framgår det ofta att de har gjort egna val och handlat aktivt vilket inte framgår i 
samma utsträckning i kvinnornas texter. Exempel på detta är att Frans Lindelöf ”gjorde 
karriär i London City och på Wallstreet” samt ”skapade sig ett rykte om att vara 
handlingskraftig och orädd”, dvs. han styr själv över det han är med om. Torbjörn 
Törnqvist ”inledde sedan genast en karriär” och ”stannade kvar till 1989”. Lars Nyberg 
”tog jobbet för nästan exakt två år sedan”, Greger Hagelin beskrivs med ”själv grundade 
G.H. bolaget”, Hans Vestberg ”tar över som vd” och Leif Johansson ”stannar kvar” . 
 
Några av formuleringarna som återfinns i texterna där kvinnorna beskrivs som agenter 
kan anses vara relativt svagt formulerade. Exempel på detta är: ”Hon har varit 
branschen trogen” (Nilsson), ”lade hon fram sina tankar” (Yderberg) och ”lyfter nu 
Magdalena Greger fram kundnyttan och hakar på trenden”. Dock återfinns även starkare 
formuleringar som beskriver kvinnorna som agenter, även om det inte förekommer lika 
ofta och lika kraftfullt som när männen beskrivs som agenter. Exempel på starkare 
formuleringar för kvinnor som agenter är; ”basar för bolaget” (Persdotter) och ”hon 
företräder en bransch” (Nilsson) och frågan ”Varför tog du jobbet?” (Persdotter). 
 
Kvinnorna beskrivs, till skillnad från männen, vid ett flertal tillfällen som passiva. 
Elisabeth Nilsson ”hamnade på Norrbottens Järnverk”, Annela Yderberg ”blev utsedd 
till ordinarie vd” och ”har blivit koncernchef”. Magdalena Greger omtalas med 
passiviseringar som ”den första Systembolags-vd:n som hämtas utanför den politiska 
sfären” samt ”och det monopol som hon nu är satt att ratta”. Helen Olausson beskrivs ha 
fått vd-jobbet genom en händelse vilken var orsaken till hennes karriär; ”fick ett samtal 
som radikalt skulle förändra hennes liv”. Stine Bosses omtalas med: "Att hon efter sin 
juristexamen halkade in på skaderegleringsavdelningen på Trygvets berodde på att en 
studiekamrats man råkade var vd på företaget” och på ett flertal ställen i texten 
förekommer passivisering avseende Eva Hamiltons väg till vd-jobbet enligt följande; 
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’’och frågan om att bli chef dök upp”, ”som frågade om hon inte ville gå en 
chefsutbildning på SVT istället”, ”Efter tre år på Fiktion fick E.H. en ny förfrågan om 
ett vd-jobb” och slutligen att ”'Daniel Alfredsson, som var chef för Drama, hjälpte 
henne tillrätta och en ny ledningsgrupp tillsattes". 

Förutom passiviseringar av de kvinnliga ledarnas väg till toppjobben återfinns även 
nominaliseringar, vilka har ett liknande syfte. Nominaliseringar innebär att agenter och 
handlingar inte skrivs ut (i detta fall de kvinnliga företagsledarnas eget handlande) och 
att ett skeende därmed beskrivs som en händelse istället för en handling. Detta kan vara 
negativt om ett positivt agerande inte skrivs ut. Ett exempel är hur Eva Hamiltons arbete 
beskrivs; ”Den första åtgärden blev att skapa en stark ledningsgrupp”, ”Därmed 
inleddes en ny era i hennes liv” och ”När frågan om att bli chef dök upp 1998 så 
berodde det egentligen på omvärldstryck”. Alternativt uttryckt skulle Hamilton kunna 
beskrivas som att hon själv inledde en ny era i sitt liv samt att det var hon själv som 
skapade en stark ledningsgrupp, vilket i detta fall skulle ha visat att hon handlar och är 
agerande. Dessa nominaliseringar döljer därför ett positivt agerande. 

Männen beskrivs sällan som passiva men vid de få tillfällen de gör det så sker det inte i 
anslutning till något visst ämne. Torbjörn Törnqvist och Johan Malmquist beskrivs som 
att de ’anställdes’ vilket förekommande både bland männen och kvinnorna. Istället för 
passivisering av männen förekommer istället nominaliseringar i några av texterna 
avseende de manliga företagsledarna, vilket har ett liknande syfte som passiviseringar, 
dvs. att utesluta agenten och/eller händelsen. Detta kan vara positivt eller negativt 
beroende på hur de används och framställer personen i fråga. 

Tillfällen då nominaliseringar i relation till männen förekommer är när journalisten 
berör frågor som varit kritiserade i ”den allmänna debatten” men ingen direkt kritik eller 
ifrågasättande av de manliga företagsledarna uttalas av den intervjuande journalisten 
genom att belysa ansvar, skuld och handlande i relation till de kritiserade händelserna. 
Ett exempel på detta är när journalisterna berör frågor såsom uppsägningar av tusentals 
medarbetare vilket har förekommit på både Volvo och Telia. Detta är händelser som 
inneburit allvarliga konsekvenser, där personliga beslut, ansvar och handlingar kan vara 
relevant. Både Volvo (vd Leif Johansson) och Telia (vd Lars Nyberg) har sagt upp 
tusentals medarbetare men inga av dessa beslut (dvs. agerande) ifrågasätts, varken 
personligen eller till företaget. Istället konstateras endast, genom nominaliseringar och 
även passiviseringar, i båda fallen att anställda har lämnat företagen. Inga frågor om 
varför, rätt och fel eller om alternativ fanns ställs till varken Telias eller Volvos vd.  

I artikeln om Lars Nyberg (Telia) så berörs frågan om uppsägningar enligt följande; 
”Sedan februari 2008 har antalet anställda i Sverige och Finland minskat med 16 
procent. För koncernen har antalet minskat från 32 171 till 20 918 i dag. När året är slut 
ska ytterligare några hundra ha lämnat bolaget”. Det framstår som en ’händelse’ att 
tusentals medarbetare blivit uppsagda och inget ansvar för handlande uttalas eller 
ifrågasätts. Transformation genom både passivisering och nominalisering förekommer 
eftersom både agenterna och händelserna utesluts. I artikeln om Leif Johansson (Volvo) 
ställs frågan om uppsägningar på följande sätt: ”Med vilka känslor har du tagit farväl av 
20 000 medarbetare som lämnat koncernen?”. Det framstår återigen som en händelse att 
medarbetare blivit uppsagda och inget handlande eller ansvar uttalas. Här döljer 
nominaliseringar kritiskt ifrågasättande. 
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Ett ytterligare exempel på frånskrivande av handling och ansvar förekommer i artikeln 
om Frans Lindelöf, där ämnet avseende Carnegies fall tas upp i form av ett påstående; 
"Samtidigt var det ju lite väl bra service till enskild kund som gjorde att tillståndet drogs 
in i höstas”. Formuleringen ”var det ju lite väl bra service” är en nominalisering som 
döljer att anledning till att tillståndet drogs in var en konsekvens av felaktigt beteende 
genom att Carnegie frångått regler. Formuleringen utesluter alltså deltagare och 
handlingar och därmed ansvar. En kritisk underton kan anas i frågan, men detta framgår 
inte tydligt då den inte är öppet kritiskt ställd till någon person. I slutet av samma artikel 
skriver tidningen ”Som Carnegies högste chef sätter Frans Lindelöf sitt namn i pant på 
att Sveriges tyngsta investmentbank blir en stor, aktad och lönsam aktör igen – utan att 
åter drabbas av vanvett”. Tidningen menar således att Carnegie råkat ut för en händelse, 
dvs. drabbats av en kris (dvs. vanvett), trots att det i den allmänna debatten i media är 
känt att beslutsfattande och agerande hos Carnegies ledning är en stor del av orsaken till 
bolagets kris.  

Vidare exempel på transformation av känsliga och kritiska företeelser finns i artikeln 
om Frans Lindelöf och rör den kritiserade bonusfrågan i näringslivet. Ämnet berörs 
enligt följande i texten; ”Och ja. Bonusarna blir kvar” (Lindelöf) Inget ifrågasättande 
avseende beslut om bonusar framgår utan frågan förekommer i texten endast i 
informativt syfte och som ett konstaterande. Journalisten anger inte vems besluts det är 
att bonusarna ska vara kvar eller varför. Samtliga intervjuer sker under samma 
tidsperiod, dvs. en tidsperiod då bonusar varit omdiskuterat och kritiserat i näringslivet. 
SEB’s Annika Falkengren får under samma tidsperiod en personligt ställd fråga om hur 
hon hanterade kritiken och situationen avseende hennes privata ersättning och bonus.  

Sammanfattningsvis beskrivs männen generellt som aktiva och medvetet handlande när 
det kommer till deras karriärer och framgångar i arbetslivet, dvs. vid positiva skeenden. 
Kvinnor beskrivs inte som ’agenter’ när det kommer till deras karriärer och arbetsliv i 
samma utsträckning som männen utan de framstår mer som passiva som råkar ut för 
händelser som för dem framåt i karriären. Kvinnor beskrivs generellt mer sällan som 
aktiva ’agenter’ och inte heller i särskilda avseenden. Det huvudsakliga synsätt som kan 
urskiljas är att män betraktas som drivande och självstyrande till skillnad från kvinnor 
som beskrivs som mer passiva, i synnerhet i relation till deras karriärer.  
 
 

Diskussion 
 

Analys av social praktik 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur kvinnliga respektive manliga 
organisations- och företagsledare intervjuas och beskrivs i tre svenska affärstidningar 
samt att redogöra för hur tidningarnas budskap bidrar till att bevara eller förändra de 
stereotyper som existerar idag avseende kvinnliga och manliga ledare. Tidigare 
forskning visar på att det finns fördomar mot kvinnliga ledare baserade på 
könsrollstereotyper vilket även denna studie indikerar. 
 
Samtliga organisations- och företagsledare som intervjuades av affärstidningarna har en 
position som verkställande direktör eller motsvarande i några av landets största 
organisationer. Trots detta finns många skillnader i hur ledarna beskrivs, vilka frågor 
som ställs samt hur deras beteenden skildras. Övergripande kan en diskurs urskiljas som 
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säger att män och kvinnor är olika och fungerar olika som ledare, vilket får 
konsekvenser för synen på ledarskap generellt och därmed för fördelningen av män och 
kvinnor på ledarpositioner. Detta diskuteras vidare i följande avsnitt om social praktik.  
 
När det kommer till hur de manliga och kvinnliga ledarna beskrivs som personer så 
anses männen vara målfokuserade, specialister, tuffa och konkurrensorienterade och 
kvinnorna vara osäkra, humör- och känslostyrda. Kvinnorna framställs som mer 
anonyma än männen och det förekommer ofta en betoning på kön, dvs. att de är just 
kvinnor. Männens handlingar beskrivs i säkrare och tydligare ordalag och med en viss 
auktoritet. Kvinnornas handlingar beskrivs ofta i relation till känslor som rädsla och oro 
och deras uttalanden beskrivs som mer försiktiga och mer försvarande än männens. 
Detta synsätt stämmer väl överrens med Embry et al. (2008) teori som säger att typiska 
manliga egenskaper är uppgiftsorienterade, styrande och drivna och typiska kvinnliga 
egenskaper är hänsynstagande och empatiska. Även Oakleys (2000) forskning visar på 
att kvinnliga ledare många gånger anses vara mindre självsäkra och mer känslomässigt 
instabila än manliga ledare.  
 
Enligt Eagly och Karau (2002) så antas manliga ledare ha ett agentisk, dvs. ett aktivt 
och handlande beteende, i motsats till kvinnliga ledare som stereotypiskt sett antas ha 
ett mer passivt beteende vilket återspeglas i de rubriker och metaforer som förekommer 
i texterna. Rubrikerna avseende männen beskriver dem som framgångsrika specialister 
med kunskap och metaforerna beskriver dem som sportsliga och drivna. Rubrikerna 
avseende kvinnorna beskriver dem som relativt anonyma och belyser inte deras person. 
Metaforerna beskriver kvinnorna i någon form av lek eller i sportliga sammanhang men 
då i defensiv mening. Att kvinnor beskrivs i relation till lek och män i relation till 
specialistroll kan stödjas av Oakleys forskning som säger att män oftare relateras till 
kompetensrelaterade egenskaper i ledarskapssammanhang och kvinnor till egenskaper 
som kan kopplas samman med motsatsen, dvs. inkompetens, i ledarskapssammanhang.  

De frågor och ämnen som tas upp i intervjuerna skiljer sig åt mellan männen och 
kvinnorna, bland annat genom att männen antas besitta en allmän kunskap då de 
ombeds att uttrycka sig om händelser och situationer även utanför det egna bolaget. 
Kvinnornas kunskap generellt sett efterfrågas inte i samma utsträckning. Enligt Eagly 
och Karau (2002) finns en naturlig tilltro till manliga företagsledare och likaså fördomar 
mot kvinnliga ledare, som säger att de skulle vara mindre logiska och mer känslostyrda, 
vilket är något som kan ligga bakom dessa skillnader i typ av intervjufrågor. Kvinnorna 
får istället frågor om ’den lilla världen’ så som hem och familj. Frågor till kvinnorna rör 
vidare det faktum att de är underrepresenterade i ledarpositioner samt frågor om 
kvotering vilket belyses som en lösning till denna underrepresentation.  

Frågorna om kvotering visar på en medvetenhet om kvinnors underrepresentation i 
företagsledningar och att detta är ett problem, dock ställs inte frågor av djupare karaktär 
som går in på orsaker till detta utan frågorna är mer av konstaterande karaktär. Detta 
stämmer överrens med Kelans (2007) fynd från en diskursanalys gjord på 
ledarskapslitteratur som pekar på en medvetenhet om snedfördelningen mellan män och 
kvinnor i ledarpositioner men som samtidigt inte belyser orsakerna bakom detta.  

En intressant infallsvinkel i detta avseende är varför kvoteringsfrågor ställs till 
kvinnorna och inte till männen då det är männen generellt sett som förfogar över 
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positioner med befogenheter att rekrytera kvinnor till företagsledningar. Att belysa 
denna fråga i huvudsak till kvinnorna fokuserar problemet på kvinnan, vilket bekräftar 
synsättet att det är kvinnan som är avvikande, dvs. problemet, då hon avviker från den 
manliga normen. Ett alternativt synsätt hade varit att belysa problemet med 
snedfördelningen till männen. T.ex. genom att ställa frågor om hur de manliga ledarna 
anser att fler kvinnor ska ta plast i företagsledningar, vilket skulle kunna leda till fler 
sorters egenskaper och beteenden i ledningar. Intressanta frågor hade varit hur de 
manliga ledarna skulle se på en breddning av den rådande normen för ledarskap, istället 
för att annorlunda ledarstilar ska tvingas in i den rådande normen som präglas av 
manliga könsstereotyper. 

Vidare visar analysen av frågor och ämnen att de kvinnliga ledarna får frågor som 
jämför dem med deras manliga föregångare och dennes strategi för företaget, vilket inte 
förekommer alls bland de manliga ledarna. Kvinnornas brokiga och ibland svåra 
uppväxt och bakgrund berörs i texterna vilket inte tas upp hos någon av männen. 
Kvinnorna får även personligt riktade frågor samt känslorelaterade frågor (avseende 
rädsla och oro) vilket också skiljer sig från de ämnen och frågor ställda till männen. 
Enligt Eagly och Karaus ’Role Congruity Theory’ (2002) så kan kvinnor bli kritiskt 
bedömda om de avviker från den typiska kvinnliga könsrollen, det vill säga om de inte 
uppvisar ett relationsinriktat ’communal behaviour’ utan istället antar typiskt manliga 
egenskaper, dvs. ett så kallat ’agentic’ beteende, som innehåller mer önskvärda 
ledaregenskaper. Då de kvinnliga företagsledarna i intervjuerna alla har 
kompetenskrävande positioner och genom dessa positioner kan anses ha goda 
ledaregenskaper kan teorin förklara varför kvinnorna blir ifrågasatta avseende 
strategiska frågor. Ytterligare en teori som stöder detta antagande är Fiskes et al. (2002) 
teori om kompetens och värme vilken säger att kvinnor bör vara ’varma’ och män bör 
vara ’kompetenta’ för att inte bryta mot sina respektive könsroller. Eftersom artiklarna 
handlar om kvinnor med höga karriärambitioner så passar de även in på stereotypen 
som har hög kompetens men låg värme, dvs. ”kalla kvinnor”. Detta kan relateras till 
smeknamn som förekommer bland kvinnorna såsom ’Järnlady’ vilket tyder på en kall 
och hård personlighet till skillnad från t.ex. ’Vinnarskallen’ som mer signalerar 
tävlingsinstinkt. 

Kvinnorna i intervjuartiklarna ombeds inte utvärdera eller bedöma företeelser i samma 
utsträckning som männen, vilket kan relateras till Oakleys (2000) teori avseende den 
stereotypiska bilden att kvinnor besitter egenskaper relaterade till inkompetens i 
ledarskapssammanhang. Eftersom männen, enligt Oakley (2000), anses vara logiska, 
begåvade och besitta goda ledarskapsförmågor så kan detta vara en anledning till att 
männen nästan uteslutande får positivt formulerade frågor med fokus på framtiden och 
möjligheter istället för problem. Denna typ av frågor kan spegla en tro på att männen 
antas veta vad de gör, vilket stämmer överrens med Oakley’s ovannämnda teori om 
synen på manliga ledare. Det kan tänkas att samma anledning ligger till grund för att 
männen inte ifrågasätts direkt och kritisk vid ämnen som omdiskuterats och kritiserats i 
andra sammanhang, såsom t.ex. uppsägningar av tusentals medarbetare. 

Ledarnas förutsättningar i karriären och arbetslivet beskrivs olika, framför allt när det 
gäller hur de kom sig att personerna fick jobbet som vd samt deras bakgrund och 
förutsättningar i livet utanför arbetet. När kvinnornas bakgrund tas upp beskrivs ofta 
hinder på vägen i karriären, jobbiga personliga omständigheter samt mammarollen. När 
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männens förutsättningar beskrivs kommer ytterst sällan familjefrågor upp utan istället 
omtalas ett glamouröst, resursrikt privatliv bestående av t.ex. kändisfester och pengar. 

Ett synsätt som kan urskiljas är att det är intressant att beskriva hur en kvinnlig vd 
faktiskt hamnade i den positionen. Detta görs genom att beskriva vilka hinder som fanns 
på vägen samt hur detta har kunnat kombineras med familjelivet. Enligt Eagly och 
Karau (2002) anses kvinnan enligt den stereotypiska könsrollen ha ett naturligt ansvar 
för familjen, vilket kan vara en anledning till att denna typ av frågor ställs. 
Affärstidningarna väljer också att beskriva flera av de manliga ledarnas lyckanden och 
framgångar, t.ex. genom att belysa ett glamouröst privatliv, vilket också bekräftar Eagly 
och Karaus (2002) beskrivning av den stereotypiska manligt ledaren som kompetent och 
framgångsrik. Dessa könsstereotypiska beskrivningar kan också sägas spegla ledarnas 
karriärer i form av ”morot och piska”. De stereotypiska beskrivningarna av kvinnliga 
och manliga ledare i affärstidningarna förmedlar en bild av att män belönas i samband 
med karriären men kvinnors karriär är en kamp som kräver uppoffringar. Detta 
bekräftar Eagly och Karaus teori (2002) om att kvinnor stereotypiskt förväntas ha ett 
’communal behaviour’, dvs. ta hand om andra människor, och männen förväntas ha ett 
’agentic behaviour’ som är framåtdrivande och handlande.  

Männen framställs ha gjort egna aktiva val genom livet och i karriären och kvinnorna 
framställs som att ha hamnat i chefspositioner av händelser och även tack vare andra 
människor, vilket också stämmer väl överrens med Eagly och Karaus (2002) teori som 
säger att män stereotypiskt sett är handlande och självstyrande till skillnad från kvinnor 
som anses vara passiva, hänsynstagande och försiktiga.  

Männen beskrivs sällan som passiva i texterna, men det förekommer passiviseringar och 
nominaliseringar i texterna i relation till männen, framförallt när det föreligger kritiska 
frågor. Journalisterna ställer inte direkt kritiska frågor till männen utan känsliga eller 
kritiska ämnen tas upp med hjälp av passivisering eller nominalisering i texterna, vilket 
gör att inget ansvar eller skuld riktas direkt mot männen. Även detta kan relateras till 
Eagly och Karau’s (2002) teori som säger att den manliga ledarrollen är given och 
självklar. Kanske ifrågasätts inte männen i samma utsträckning som kvinnorna pga. att 
männen har en självklar auktoritet i egenskap av en bildad och kunnig företagsledare. 
Kanske undviker tidningarna att kritisera eller ifrågasätta de manliga företagsledarna i 
negativa avseenden för att bekräfta stereotypen om kompetenta och effektiva ledare. 
Nominaliseringar och passiviseringar i texterna om de kvinnliga ledarna förekommer 
vid positiva avseenden vilket innebär att det inte framgår att kvinnorna varit ansvariga 
för positiva händelser. Kvinnorna framstår istället som passiva.  

Kategorisering av män och kvinnor på detta sätt kan innebära konsekvenser i form av att 
förväntningar på ledarskap beror på om det är en man eller kvinna som utför 
ledarskapet. Detta kan således innebära att förväntningar om prestationer i ledarskap 
skiljer sig åt mellan män och kvinnor, vilket kan ha en betydelse för incitamentet att 
försöka få flera kvinnor till seniora chefspositioner. Det kan vidare ha en betydelse för 
hur motiverade unga män och kvinnor är att blir ledare och därmed hur framtidens 
företagsledningar kommer att se ut, vilket även Davies et al. (2005) belyser faran med i 
sin forskning. Om kvinnor förutsätts ha ett mindre effektivt ledarskap än män samt 
besitta mer begränsad kunskap än män, skapas en bild av kvinnor som mindre 
önskvärda ledare i affärslivet, vilket kan ha förödanden konsekvenser för 
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jämställdhetsarbetet i samhället. En stereotypisk bild av kvinnligt ledarskap innebär att 
kvinnor får  lägre status än män i ledarskapsammanhang pga. att deras 
ledarskapsegenskaper anses underordnade männens, vilket också har en negativ 
inverkan på arbetet att uppnå jämställdhet i arbetslivet. Affärstidningarnas beskrivningar 
visar på att de i stor utsträckning beskriver de kvinnliga ledarna utifrån kön istället 
individ, vilket talar för felaktiga bedömningar enligt Stelters (2002) forskning, som 
menar att skillnaderna inom könen är större än mellan könen.  

De skillnader som funnits i denna studie, i hur manliga och kvinnligas ledare framställs 
i tidningsartiklarna, förstärker och bevarar, snarare än förändrar, de könsrollstereotyper 
som finns. De psykologiska konsekvenserna blir att människors stereotypiska 
kategorisering av ledare bevaras och förstärks då inga nya, ifrågasättande perspektiv på 
manligt och kvinnliga ledarskap förmedlas genom det sätt på vilket intervjuerna 
genomförs.  

Validitet och framtida studier 
Överlag kan det finnas flera skilda anledningar till att olika typer av frågor ställs till 
företagsledarna, utöver deras kön. Nivån av kritik och ifrågasättande i intervjuerna kan 
också bero på att själva företagen och branscherna varit utsatta för olika nivåer av kritik, 
och det behöver inte nödvändigtvis relateras till företagsledaren som person eller dennes 
kön. För att undvika att olika ämnen och frågor ställs pga. olika tidpunkter i 
samhällsdebatten har dock samtliga intervjuer valts ut inom samma tidsram om tre 
månader. Värt att belysa i detta avseenden är att för att hitta tio artiklar enligt kriterierna 
om kvinnor inom en tremånadersperiod var en tredje affärstidning, Veckans affärer, 
nödvändig att lägga till som källa för urval av artiklar i denna studie.  

Användandet av transformation så som nominaliseringar och passiviseringar behöver 
inte vara ideologiskt betingat utan kan också bero på utrymmesbrist eller att en agent i 
ett givet sammanhang är självklar. Eftersom nominaliseringar kan användas för att 
förkorta text har inte intervjuer av kortare karaktär ingått i studien utan istället endast 
intervjuer av längre karaktär med ett större utrymme som tillåter ett annat journalistiskt 
språk än vid t.ex. korta notiser. Denna studie har därför analyserat vilka 
nominaliseringar som görs i intervjuartiklarna och inom vilka ämnen detta sker.  

Det kan även finnas ett behov av att specifikt definiera de centrala begrepp som 
förekommer i studien för att ytterligare öka förståelsen samt möjligheten att jämföra 
resultatet. Resultatet av studien kan givetvis ha påverkats av författarens förförståelse 
vilket å ena sidan kan medföra en bättre förståelse för könsstereotyper som fenomen, 
samt hur dessa tar sig i utryck, men kan även ha en färgande effekt genom t.ex. 
övertolkning av könsrollsstereotypiska fenomen. Detta skulle kunna begränsas genom 
att ytterligare en analys genomfördes av en annan person, oberoende av författaren, på 
samma material och med samma metodologiska steg. 
 
För att vidga och fördjupa förståelsen för de diskurser som analyseras så skulle 
intervjuer kunna göras med de reportrar som har skapat artiklarna, vilket skulle bidra 
med ytterligare en dimension till analysen (’den diskursiva praktiken’). Vidare skulle i 
tillägg intervjuer med företagsledarna i artiklarna kunna göras, för att få en bättre bild 
av deras upplevelse av intervjuerna. En ytterligare idé för att fördjupa analysen kunde 
vara att genomföra en Latent Semantic Analysis (LSA) på texterna för att kvantitativt 
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undersöka hur vissa könsstereotypiserade ord förekommer i samband med ord som 
representeras av respektive person, t.ex. namnen eller ”han” och ”honom” eller ”hon” 
och ”henne”. Eftersom intervjuartiklar med kvinnliga företagsledare var svårare att 
finna än manliga intervjuer kan en alternativ metod för en liknande studie vara att 
matcha de kvinnliga intervjuerna med manliga i form av t.ex. texternas längd. I denna 
studie valdes alla artiklar istället ut under en begränsad gemensam tidsperiod vilket gör 
att samtliga artiklar är jämförbara när det kommer till vilka frågor och ämnen som tas 
upp utifrån vad som diskuteras generellt i massmedia. Om mer resurser finns att tillgå 
vid en liknande studie skulle en anonymisering av artiklarna kunna minska risken för 
övertolkning av könsrollstereotypisering genom att låta en utomstående part plocka bort 
alla könsrelaterade ord så som ’hon’, ’han’, ’hennes’, ’honom’ etc. innan bearbetning 
och kodning av intervjutexterna sker.  
 
Sammanfattningsvis så visar diskursanalysen på att det förekommer 
könsrollsstereotypisering av företagsledare i tre av Sveriges största affärstidningar. 
Frågeställningen i denna studie besvaras genom slutsatsen att kvinnliga och manliga 
ledare beskrivs könsstereotypiskt i affärstidningarna samt att tidningarnas genusbudskap 
bidrar till att bevara och förstärka existerande könsrollsstereotyper i 
ledarskapssammanhang. Överlag så är slutsatserna av studien att de manliga ledarna 
anses vara mer självklara och auktoritära i sina roller vilket visar sig genom att deras 
allmänna bedömningar om företeelser utanför deras företag, kunskap och kompetens 
efterfrågas i större utsträckning än av de kvinnliga ledarna. Männens beslut och 
handlande ifrågasätts inte och det ställs få personliga och känslorelaterade frågor till de 
manliga ledarna. De kvinnliga företagsledarnas intervjuer innehåller flera 
känslorelaterade och privata frågor samt frågor rörande familjelivet. Beskrivningarna av 
de kvinnliga företagsledarna framställer kvinnorna som osäkra och passiva. Att kvinnor 
och män, förenklat och generaliserat, bedöms ha vissa egenskaper baserat på kön istället 
för på individuella grunder, innebär en risk att mäns och kvinnors ledaregenskaper 
bedömas felaktigt, vilket både kan vara till individers fördelar och nackdelar. Det som 
gör könsrollsstereotypiseringen kritiskt för jämställdheten är tillskrivandet av mer 
önskvärda ledaregenskaper, såsom högre kompetens, till den manliga könsrollen. Då 
den stereotypiska mansrollen är normen inom ledarskap, blir den stereotypiska 
kvinnorollen avvikande och därmed mindre önskvärd. En ytterligare slutsats från denna 
studie är vikten av att analysera media för att förstå hur könsstereotyper uppstår och 
bevaras. Media är en viktig källa till bevarandet av könsrollsstereotypiska fördomar, 
som även omfattar fördomar om ledare och därmed arbetslivet. Genom att 
medvetengöra vilka diskurser och stereotyper som återfinns i affärstidningars texter 
skapas förutsättningar för ett mer reflekterande och medvetet synsätt. 
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Bilaga 1. Intervjuartiklar 

 Kvinnliga ledare Företag Tidning Datum 
1 Elisabeth Nilsson Jernkontoret Di 20090913 
2 Helen Olausson Maths O. Sundqvists AB Affärsvärlden 20090916 
3 Annika Falkengren SEB Di Dimension 20090917 
4 Sarah McPhee SPP Di 20090928 
5 Kerstin af Jochnick Bankföreningen Veckans Affärer 20091015 
6 Stine Bosse Tryg Vesta Di Weekend 20091016 
7 Annela Yderberg AIK AB Dagens Industri 20091019 
8 Eva Hamilton SVT Affärsvärlden 20091103 
9 Magdalena Greger Systembolaget Veckans Affärer 20091105 
10 Meta Persdotter Svenska Spel Veckans Affärer 20091126 
 

 Manliga ledare Företag Tidning Datum 
1 Ronnie Leten Atlas Copco Affärsvärlden 20090826 
2 Frans Lindelöf Carnegie Affärsvärlden 20090902 
3 Paul de Potocki Aerocrine Affärsvärlden 20090916 
4 Torbjörn Törnqvist Gunvor Group Affärsvärlden 20090922 
5 Johan Malmqvist Getinge Affärsvärlden 20091007 
6 Leif Johansson Volvo Di Dimension 20091015 
7 Lars Nyberg  Telia Sonera Affärsvärlden 20091030 
8 Greger Hagelin Wesc Affärsvärlden 20091110 
9 Hans Vestberg Ericsson Di Dimension 20091111 
10 Anders Nordström Sida Dagens Industri 20091127 
 

 

 


