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1 INLEDNING 

Inför detta uppsatsarbete, innan jag hade valt undersökningsmål, satte jag mig helt enkelt ned och  

bild-googlade. Jag sökte på olika saker inom områden som kändes relevant för mig för att söka 

inspiration. I sökrutan skrev jag först in ordet entreprenör. Förutom grafiska företagsloggor så 

fylldes sidan i huvudsak med bilder på vita män och bilder på ett klassiskt affärs-mässigt handslag 

föreställande två grova manshänder i kostym. Jag gick vidare och googlade ordet Vd. Av de 20 

första personporträtten som dök upp i bildrutan föreställande 15 män. Jag skrev in ordet 

karriärstege – ungefär samma resultat där och när jag skrev in orden Driva-eget fylldes Googles 

bild-sida av ett flertal tidningsomslag vars ansikte utåt var, ja åter igen en vit medelålders man.  På 

samma snarlika vis fortsatte det vid liknande sökningar. Hur exakt Google fungerar och hur bilder 

väljs ut kan jag anta är en hel vetenskap i sig. Min vilda gissning är att det dyker upp fler bilder på 

medelålders män vid sökning på ordet chef just på grund av att det finns fler sådana bilder.  Det som

slog mig var att jag som ung kvinna under pågående entreprenörsutbildning kanske skulle kunna få 

ut något av att undersöka denna problematik närmare, - är de så att den ensidigt könade mediebilden

också finns inom media inriktat till just entreprenörer och egenföretagare?

Hur påverkar detta i sådana fall den föreställning Jag har av Vd:n, egenföretagaren, och chefen? 

Tanken slår mig att jag genast förknippar ordet företagare med en man i kostym. Den bilden finns 

där utan att jag behöver tänka. Även om jag personligen har en skyldighet att ta ansvar för de 

livsval jag gör kan jag ställa mig i ledet för de som fått en törn i självförtroendet på grund av att 

media projicerat en föreställning av hur en lyckad och framgångsrik människa normalt sett ser ut. 

Författarna och Journalisterna Ulrika Ek och Camilla Björkman skriver i boken Powerprincipen om

just karriärmässigt självförtroende och vikten av att bilda sig en stark uppfattning om sin egen 

förmåga att lyckas för att nå framgång i karriären. Begreppet powerprincipen använder jag mig av 

genomgående genom uppsatsen. Jag anser att media med sin ojämlika representation i högre grad 

förstärker känslan av att män är de som naturligt skall befinna sig på högt uppsatta positioner då det 

är dem som till 70% avbildas inom de områdena i media12 I analys av de mediaklimat som råder där

kvinnor enbart syns till ca 30% ställer jag mig frågande kring hur kvinnor begränsas i att bygga upp 

ett powertänk.

Det tidningsomslag som kom upp som ett bildresultat då jag googlade på Driva-eget är Sveriges 

största tidning för småföretagare som heter just Driva-eget. På tidningens hemsida skrollade jag 

slentrianmässigt igenom alla gamla omslagsbilder och det jag kunde se var att tidningen gått från att

1 Umeåregionens webbsida; www.umearegionen.se - jämstalldhet och medier 2014. 
2 Webbsidan Female marketplace; www.felamemarketplace.se - visste du att? (Göteborg 2014).
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från början till 100% porträttera män på omslaget till en idag ungefär jämställd representation av 

kvinnor och män. Det gav mig anledning att tro att någon bestämt sig för att tidningen borde 

representera kvinnor i större utsträckning.  Jag bestämde mig för att granska hur tidningen ser på 

vikten av jämställd representation av kvinnor och män i branschmedia.

 Att samla material till denna uppsats har varit en mycket positiv upplevelse för mig. Jag har märkt 

att mina sökningar på både internet och biblioteken kring ämnet gett en stor och bred referensram 

vilket för mig också är ett bevis på att de frågor jag ställer mig även ställs och behandlas av många 

andra. En nyckelperson för denna uppsats är författaren och journalisten Camilla Björkman som just

nu är chefredaktör för tidningen Driva-eget. Hon tyckte själv att ämnet var intressant och har 

tillsammans med mig publicerat en enkätundersökning till Driva-egets läsare samt ställt upp på en 

lång intervju där hon berättar om sina egna tankar och tidningens arbete kring mediajämställdhet 

och vikten av förebilder för att våga satsa på sig själv karriärmässigt.

1.1 Syfte och frågeställning

Att det råder ojämlikhet vid representationen av kvinnor och män generellt i media idag är ett 

faktum.3Detta faktum genomsyrar hela uppsatsen från syfte och frågeställningar till slutsatser och 

slutdiskussion. 

Mitt syfte med uppsatsen är att ur ett kvinnoperspektiv undersöka betydelsen av jämställdhet i 

media riktat till företagare. Detta genom att besvara frågorna; Vilket inflytande har representation 

av kön på företagstidningen Driva-egets kvinnliga läsare i relation till karriärmässigt 

självförtroende? Och; vad behövs göras för att företagstidningar generellt skall bli mer jämställda i 

sin representation?

1.2 Avgränsningar och tema

Jämställdhet i media är ett stort och komplext ämne som på många sätt faller ur de tids- och 

resursmässiga ramarna för att rättvist kunna granskas inom formen för en c-uppsats. Jag har 

avgränsat ämnet till två grundläggande teman. Först och främst har jag avgränsat ämnet media till 

media som är riktat till egenföretagare. Detta eftersom jag själv har ett personligt intresse av just 

den sortens media då jag är student på en entreprenörskapsutbildning. För att göra det ämnet 

greppbart har jag avgränsat det till en tidning, Driva-eget, som är en tidning inriktad till 

småföretagare. Genom att fokusera på den tidningen som ett exempel och kunna använda mig av 

3   Umeåregionens webbsida; www.umearegionen.se - jämstalldhet och medier 2014.
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dess läsarkrets hoppas jag kunna fördjupa min kunskap i hur representation av kön kan påverka 

individer som intresserar sig för entreprenörskap och brukar den typen av media. 

Det finns med stor sannolikhet en hel uppsjö av underrepresenterade grupper i media för företagare,

med jämställdhet menas i detta fall jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Jag har avgränsat uppsatsen till att undersöka vilket inflytande förebilder har för just de kvinnliga 

läsarna då jag är av uppfattningen att det är kvinnorna som är underrepresenterade. Det faktum att 

jag själv är just en ung kvinna med planer på att i framtiden starta eget företag gör även att jag har 

ett personligt intresse för ämnet. 

1.2.1 Driva-eget – en entreprenörstidning 

För att kunna behandla ett så brett ämne som genus i media har jag valt att rikta in mig på 

företagstidningen Driva-eget,  en tidning för småföretagare. Tidningens vision är att hjälpa 

egenföretagare med handfasta tips och råd för att ge ökad lönsamhet, hitta fler kunder och helt 

enkelt få ut det mesta av livet som just företagare. Den skall också ge inspiration och 

självförtroende åt dem som funderar på att starta eget.Tidningen utges åtta gånger per år och 

grundades 2008 av entreprenören och ekonomijournalisten Anders Andersson som fortfarande ses 

som en profil utåt för tidningen även om nuvarande chefredaktör är Camilla Björkman. Med 

småföretag menas att tidningen främst riktar sig till företag med upp till 10 anställda. Förutom 

tidningen i pappersform finns Driva-eget även som webbsida med en expertpanel, egna bloggare 

och på deras egna webb-tv-kanal. 4 

1.3 Material och metod
Då det är kvinnor som generellt drabbas negativt av medias ojämlika representation är det  

kvinnliga perspektivet fundamentalt för undersökningen. Min enkätundersökning riktade sig dock 

till både män och kvinnor för att kunna avläsa eventuella  skillnader dem emellan.

Inför insamlandet av material till uppsatsen insåg jag snabbt att både kvalitativa och kvantitativa 

metoder  på olika sätt skulle kunna ge mig intressanta svar. Det jag ville inkludera i mitt 

materialinsamlande var bildlig representation av män och kvinnor i tidningen, någon med erfarenhet

av journalistyrket att intervjua samt att undersöka hur de som läser företagstidningar uppfattar 

representation av förebilder.

4   Driva-egets webbsida, www.driva-eget.se, Om driva eget (Stockholm 2014).
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1.3.1 Intervju 

Syftet med intervjun var att få en djupare förståelse för hur en journalist uppfattar kvinnlig och 

manlig representation i media. Jag gjorde ett försök att kontakta Anders Andersson, grundaren av 

tidningen Driva-eget med något låga förväntningar om att han skulle ha tid att ställa upp. Jag fick 

svaret att han inte längre är chefredaktör för tidningen utan att tjänsten tillsatts av journalisten och 

författaren Camilla Björkman, samma Björkman, skulle det visa sig, som varit med och författat 

boken Powerprincipen som jag tidigare läst i syfte att använda mig av i uppsatsen. Björkman är en 

ung kvinna som har lång erfarenhet av journalistik, arbetar som chefredaktör för en 

egenföretagartidning och har alltså författat en av de böcker som jag inspirerats av inför denna 

uppsats. Jag ansåg detta vara en god informationskälla. Hon tackade ja till att ställa upp för 

intervjun. Innan intervjutillfället hade vi kontakt via mail där jag ingående berättade om syftet med 

min uppsats, hur jag skulle använda materialet samt att intervjun skulle komma att spelas in. I 

boken Praktiskt intervjuteknik fokuserar författarna Anders Fransson och Mats Ekholm på 

intervjuer med enbart två personer, intervjuaren och svararen. Den rollen intervjuaren har är 

avgörande för intervjuns resultat. 

Det är därför av stor vikt att intervjuaren noggrant på förhand planlägger och förbereder intervjun 

och den miljö den skall utföras i.5 Jag använde mig av ostrukturerade frågor som lämnade mycket 

utrymme åt tolkning och reflekterande i förhoppning om att få så uttömmande svar som möjligt 

med plats för respondenten att själv fördjupa sig i sina egna resonemang. Eftersom jag utförde 

intervjun per telefon kretsade förberedelserna främst kring att finna ett sätt att ändå spela in 

intervjun vilket var lite problematiskt. Slutligen bestämde jag mig för att utföra intervjun med 

högtalartelefon och samtidigt spela in ljudet via min dator vilket fungerade över förväntan bra. Jag 

följde även de tio intervjutipsen som ges i bloggen Intervjuteknik av Björn Häger, författare av 

boken Intervjuteknik från 2007.

Intervjun blev cirka en timme lång och innefattade 14 frågor inom olika områden gällande 

jämställdhet i tidningen och i journalistiken från hennes perspektiv som chefredaktör, och kvinna.

Mina förhoppningar med att utföra en intervju var från början att få en tydligare bild av hur en 

journalist, eller allra helst en chefredaktör, ser på vikten av jämställdhet mellan män och kvinnor i 

media. Detta för att sedan applicera resultatet i förhållande till hur företagstidningen Driva-egets 

läsare svarat att de svarat på enkäten. Resultatet jag hoppades på var att därigenom kunna identifiera

vad som behövs göras för att företagstidningar skall bli mer jämställda i sin representation.

5   Anders Fransson, Mats Ekholm Praktisk intervjuteknik (Stockholm 2006) 15.
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1.3.2 Bildanalys 

Att på något sätt innefatta bilder i min granskning kändes givet eftersom bilder är viktiga 

betydelsebärande element.6 Frågan jag stod inför var hur jag skulle göra för att på ett rättfärdigt vis 

kunna frambringa en tydlig och verklighetstrogen uppfattning av hur män och kvinnor representeras

i tidningen Driva-eget. Genom att bilda mig en uppfattning om hur kvinnor och män avbildas i 

tidningen var målet att bedöma om representationen skiljde sig åt mellan könen. Jag gjorde valet att 

fokusera på hur ofta tidningen representerar kvinnor respektive män men att även ta upp vikten av 

hur könen porträtteras. Jag har med tidningsredaktionens hjälp räknat antalet kvinnor och män i alla

dragarbilder i tidningen och på omslagsbilderna i de sju senaste numren av tidningen. En 

sammanställning av hur representationen sett ut under det senaste året visas i kapitel 2. På grund av 

de tidsmässiga begränsningarna valde jag att räkna de senaste numren eftersom de kan ge en mer 

aktuell statistik. Dragarbilderna är de bilder som skall dra läsaren till innehållet. De är strategiskt 

utplacerade i tidningen för att locka läsaren till innehållet. 7

Yvonne Eriksson, fil. Dr i konstvetenskap och Anette Grönlund fil.dr i kommunikation har 

tillsammans författat boken Möten med bilder i syftet att presentera verktyg för analys av de bilder 

vi ser i vardagen. Då min intention är att undersöka hur framställningen av kvinnor och män i 

artiklar ser ut på ett mer kontextuellt plan har jag inte intentionen att göra en regelrätt semiotisk 

bildanalys. Att använda semiotik som metod innebär att tolka bilders alla olika element som tecken 

och identifiera dess betydelsefulla delar. Sedan analyserar man dem var för sig och i relation till 

varandra och tolkar sedan slutligen in deras innebörd i bildens kontext.8 Den typen av analys är  

relevant för en utökad analys av bilders subjektiva mening. En sådan analys hade varit ett bra 

komplement till min granskning då bilder bär på många olika komponenter så som färger, gester, 

avstånd, symboler och vinklar som alla bär med sig information till bilden.9 Då min avsikt med att 

inkludera bilder är att mer övergripande se hur tidningen vinklar kvinnor och män i förhållande till 

sin kontext samt hur ofta de överhuvudtaget förekommer bildmässigt är har istället förhållit mig till 

den kontextanalys som presenteras i Möten med bilder. Tillväxtverket presenterade 2012 en rapport 

om bilden av kvinnliga företagare skriven av Åsa Kroon Lundell, professor i medie-och 

kommunikationsvetenskap vid Örebro Universitet. Rapporten analyserar den stereotypa bilden av 

kvinnliga företagare som hon hävdar att media tenderar att porträttera och fastslår vissa 

återkommande teman som Lundell finner problematiska i framställningen. Utefter de arketyper 

Lundell markerat som typiska för företagarkvinnan analyserar jag exempel ur tidningen Driva-eget.

6   Yvonne Eriksson, Anette Göthlund; Möten med Bilder  (Lund 2004) 21.
7   Mediamänniskan - ordbok; www.mediemanniskan.se; Uppslagsord: Dragarbild  (2014).
8   Yonne Eriksson, Anette Göthlund; Möten med Bilder (Lund 2004) 38.
9   Anja Hirdman Tilltalande bilder; (Stockholm 2006) 29.
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1.3.3 Enkätundersökning

Jag valde att göra en enkätundersökning som mätinstrument för att kunna få statistiska svar på min 

fråga om hur vilket inflytande representation av kön har på tidningens läsare. Då frågan rör den 

begränsade gruppen av Driva-egets läsare fanns ingen anledning att inkludera fler till populationen.

De slutsatser jag drar och den analys jag gör sträcker sig alltså till just den tidningens läsarkrets. 

Först fick deltagarna i enkätundersökningen svara på frågor om kön och ålder för att ge mig 

möjlighet att sedan analysera materialet utifrån det. Jag använde mig av en internetbaserad enkät 

från hemsidan Surveymonkey.com. Den är konstruerad så att man genom en användare kan 

konstruera en enkät och sedan få den som en extern länk möjlig att skicka ut till önskade 

respondenter eller publicera i ett lämpligt forum. Driva eget publicerade enkätlänken i det 

nyhetsbrev som går ut till alla de som prenumererar på tidningen. Enkäten bestod av totalt nio 

standardiserade och högstrukturerade frågor med fasta svarsalternativ som var likadana för alla 

respondenter. För att förstärka reliabiliteten i enkäten formulerade jag frågorna så enkelt som 

möjligt för att undvika att frågorna missuppfattades.10 Förutom de kategoriserande frågorna 

angående kön, ålder, framtidsvision och sysselsättning var frågornas tema rörande vikten av 

förebilder i media och hur de upplever driva-eget ur ett jämställdhetsperspektiv. Sammanlagt fick 

jag 34 svar på enkäten, vilket var mindre än jag hoppats på men ändå tillräckligt många för att 

kunna använda resultatet i min analys. Enkätundersökningens titel var könsneutral, Förebilder i 

media. Jag ville med det undvika att använda ordet kvinnor eller kvinna i enkätens titel då jag antog 

att detta kunde medföra en högre andel kvinnliga respondenter vilket kunde påverka reliabiliteten i 

resultatet. Av de som deltog var  en klart övervägande del, 73 procent, kvinnor. Detta gjorde att de 

diagram som enkätresultatet visade hade brister i sin tillförlitlighet. För att kunna analysera  

respondenters svar kategoriserat efter kön och ålder (som i diagrammet ovan) krävdes ett 

analysverktyg som tillhörde betalversionen av enkätwebbsidan. Jag lät skaffa detta för att öka både 

tillförlitligheten och graden av specifik information i resultatet. Jan Trost skriver i Enkätboken att 

det många gånger kan vara problematiskt med enkätundersökningar att man inte kan samla in data 

från alla medlemmar i den population man önskar. Helt enkelt för att det kan bli mycket kostsamt. 

Hade jag inte använt mig av den webbaserade enkätundersökningen och dessutom fått 

tidningsredaktionens hjälp att publicera den är risken stor att att jag inte nått ut till lika många. Att 

jag i det här fallet utförde enkäten med både mitt och Driva-egets intresse hade kunnat styra 

frågornas struktur.11 Jag skickade de frågor jag avsåg vara essentiella för granskning hos tidningens 

chefsredaktör innan de publicerades, det fanns dock inget som jag behövde modifiera. 

En problematik som uppstod vid insamlandet av enkätsvaren var att stolpen som representerar 

10   Jan Trost; Enkätboken  (Lund 2007) 63.
11   Jan Trost; Enkätboken  (Lund 2007) 41.
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svaren hos kvinnor under 20 år återkommande visar extremvärdet 100 procent. Detta beror på att 

enbart en av de 34 respondenterna ingår i den kategorin. Den personens svar visas då alltså som 100

procent. Jag har valt att ändå ta med bilder av stolpdiagrammen i uppsatsen eftersom de visar 

statistiken på ett lättbegripligt sätt. Av stilistiska själ gick det inte att klippa bort just den stolpen 

som jag anser vara missvisande. Mitt antagande att de som läser tidningen faktiskt är intresserade av

entreprenörskap och eget företagande kändes självklar men ändå något jag ville bevisa empiriskt. I 

Figur 1 kan avläsas att merparten av respondenterna antingen drömmer om – eller redan driver eget 

företag. Endast 24%, alltså totalt fyra av 34 svarade nej på den frågan. 12

1.4 Teori 

Jag vill med detta kapitel ge en övergripande bild av den könsmaktsordning som råder i samhället  

och ge exempel på hur detta påverkat kvinnor i arbetslivet. Jag har sedan använt de perspektiv som 

presenteras i kapitlet i analys av mitt material från intervjun, bildanalysen och 

enkätundersökningen. Min tes är att kvinnor i högre utsträckning än män kan känna ett behov av  

förebilder i media då det råder en kvinnlig underordning i samhälle generellt. Jag anser att 

företagsmedier, som till exempel Driva-eget, skulle kunna stärka självförtroendet, alltså 

powertänket, hos kvinnor genom att jämlikt representera kvinnor och män istället för att skildra  

företagsbranschen som mansdominerad. 

1.4.1 Det biologiska perspektivet. 

Jag vill redogöra för de grundläggande biologiska perspektivet på kön då  det hör samman med 

genusteorins grunder. Det biologiska perspektivet på kön hämtas främst ur boken Kvinnor och 

Ledarskap av Drake och Solberg.13 Jag finner det perspektivet relevant för att få en inblick i vilka 

faktorer som är fundamentala för hur samhället bildat normer kring vad som är accepterat beteende 

för det manliga respektive kvinnliga könet. Det grundläggande biologiska perspektivet ser jag som 

en grund till genusteorin i den mån att den utgör grundläggande kategoriseringar av ”kvinnligt” och 

”manligt”. De biologiska skillnaderna mellan det manliga och kvinnliga könet har varit 

normgivande under en lång tid. Könet räknas i stor utsträckning som fundamentet för livet självt, 

det som identifierar människor som antingen det ena, eller det andra. Sett ur ett större tidsperspektiv

var det inte alls länge sedan kvinnan var långt mer exotifierad och åsidosatt i samhället.

Biologisk forskning bekräftar att det finns många biologiska likheter mellan kvinnor och män, men 

visar även på några betydande skillnader.  Kvinnor och män har olika uppsättningar kromosomer 

12   Figur 1, s34.
13   Irmelin Drake & Anne Grethe Solberg; Kvinnor och ledarskap, (Lund 1996) 55.
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och hormoner och de brukar vanligen förklara den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor. 

Utöver de kroppsliga biologiska skillnaderna finns även skillnader som sägs vara grundade i 

hjärnans olika uppbyggnad. Generellt har forskningen antytt att det finns speciella kvinnliga och 

speciella manliga förmågor, men här är skalan mer glidande och inte absolut.  Kvinnans 

språkcentrum är till exempel placerat längre fram i hjärnan än hos män vilket ger kvinnan bättre 

förutsättningar att bli språkligt begåvad. Kvinnans förmåga att använda både höger och vänster 

hjärnhalva vid problemlösning ökar kvinnans kreativa färdighet. Generellt anses kvinnor bättre 

lämpade än män att känna igen ansikten och läsa av ansiktsuttryck. Män i sin tur anses ha en bättre 

rumsuppfattning och orienteringsförmåga på grund av att de har fler hjärnceller i det område som 

styr dessa förmågor. Av samma anledning påstås det även att män har en fallenhet för att lösa 

matematiska och logiska uppgifter och har lättare att känna igen mönster och former.  Dessa 

skillnader sägs höra samman med hjärnans uppbyggnad och är att ses som ett slags utgångsläge för 

att kvinnor är mer socialt anpassningsbara och män mer vetenskapligt lagda. Det har i längden en 

relativt liten betydelse då hjärnan, som vilken annan muskel som helst, utvecklas med ökad 

användning. Hjärnans utvecklingspotential har inte bevisat sig vara högre eller lägre hos något av 

könen. 14

1.4.2 Genusteori

Sociala strukturer för med sig normer som tilldelar människor sociala identiteter som vi genast 

kategoriserar in i förhållande till kvinnligt eller manligt, alltså kön. På 1970-talet fick Genus bli det 

begrepp som övergripande behandlar frågor om könsordning och könskonstruktion. 15 

Genusforskning är idag ett brett fält där forskarna sällan når konsensus. De flesta retoriker inom 

området är dock överens om att det finns en rådande genusordning, men ofta skiftar synen på vad 

begreppet genus innebär.16 Genus som system beskrivs ofta utifrån två logiker, hierarki och 

åtskillnad. Hierarkins logik menar att mäns varande och handlingar uppfattas ha ett högre värde än 

kvinnors vilket är anledningen till att män generellt har både högre löner samt förekommer mer ofta

på högt uppsatta positioner i arbetslivet. Åtskillnadens logik speglas tydligt av en segregerad 

arbetsmarknad och att män och kvinnor varken kan, skall eller borde göra samma saker. 17 Det finns

så klart en komplex problematik kring hur kvinnor och mäns olikhet ter sig till förhållanden som 

kultur, etnicitet, position, ålder, relation etcetera. Genus är inte bara en fråga om könsskillnader utan

också om hur individer och institutioner av olika slag ständigt återskapar ”manligt” och ”kvinnligt” 

genom att just kategorisera under dessa rubriker och därigenom bekräfta att den uppdelningen är 

14   Irmelin Drake & Anne Grethe Solberg; Kvinnor och ledarskap,  (Lund 1996) 56.
15   Raewyn Connell; Om genus,  (Stockholm 2009 ) 22.
16  Sophie Edquist & Marina Sigurdsson; Ledare i fokus -En jämförelse av kvinnliga och manliga ledare i media          
       (Uppsala 3013).
17   Anna Wahl; Könsstrukturer i organisationer,  (Stockholm 1992) 18.
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relevant. 

1.4.3 Könsordningar

Att kombinera utbildning, jobb och att skaffa barn förväntas vi göra. Komplexiteten i könsrollerna i 

arbetslivet är något som kan ligga kvinnor i fatet. Även om företag idag allt oftare arbetar för en 

medvetenhet kring jämställdhet och könsroller finns det forskning som visar att det ändå görs 

omedveten skillnad på kvinnor och män. Könet är den universella, biologiska klassifikationen 

mellan man och kvinna. Detta har lett till att kön blivit en central punkt för människors 

identifikation både mot andra och sig själv. Drake och Solberg, menar att denna skillnad blivit 

mindre i vår västliga del av världen, speciellt under de senaste decennierna. De menar dock att kön 

fortfarande har en central betydelse för vilket bagage, som till exempel erfarenheter och vilken 

självkänsla som kvinnor och män har med sig in i till exempel arbetslivet. Detta bagage präglar 

beteende, behov, förhållningssätt, prioriteringar och kommunikationsmönster.18 

Könsordningsbegreppet har behandlats och diskuterats mycket och jag skulle göra tidigare gjord 

forskning orättvisa om jag försökte mig på att sammanfatta den. I boken Ironi & sexualitet av Wahl,

Holgersson, & Höök sammanfattar de begreppet med att kön spelar en stor roll för samhällets 

konstruktion och funktion. 19 Empirisk forskning inom könsordningen visar på en övergripande 

kvinnlig underordning. Att kvinnor skulle vara mindre lämpade för matematik än män, men å andra 

sidan ses som mer omvårdande är exempel på normer som än idag har betydelse för kvinnor i 

arbetssammanhang. Dessa normer präglas på ett traditionellt biologiskt perspektiv på det manliga 

och kvinnliga könet.20 Det finns könsordningar i vardagen som för vissa tas för givet där kvinnor 

och män tillskrivs beteenden och egenskaper som är ”naturliga” på grund av kön. Connell skriver i 

boken Om Genus att det kan uppfattas som onaturligt om dessa mönster bryts. Vilka 

genusrelaterade beteenden som är accepterade ser förstås olika ut runt om i världen. Vilka 

beteenden som är normativa och accepterade sprids och artikuleras av en mängd aktörer i samhället 

som till exempel lärare, föräldrar, lagstiftare och inte minst av mediaflödet.  

Skillnader mellan kvinnor och män är ett hett och omdiskuterat ämne. De skillnader som ses som 

naturliga är främst fysiska, som till exempel styrka och snabbhet där männen ligger i överläge. Det 

råder även en uppfattning om att män och kvinnors intellekt går att åtskilja. Därigenom kommer 

uppfattningen om ett manligt och ett kvinnligt sätt att tänka där männen ses som rationella tänkare 

och kvinnor som mer känslostyrda och intuitiva. Det finns dock ingen hjärnforskning gjord som 

skriver under på att det finns ett typiskt manligt eller kvinnligt sätt att tänka. Däremot finns det 

18   Irmelin Drake & Anne Grethe Solberg; Kvinnor och ledarskap,  (Lund 1996) 51.
19   Anna Wahl, Charlotte Holgersson & Pia Höök; Ironi & sexualitet (Stockholm, 1998) 29.
20   Anne D Boschini; Balans på toppen (Stockholm 2004) 16.
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mycket som tyder på att hjärnan utformas och förändras genom intryck.21 Därav kan man dra 

slutsatsen att ett tankemönster och hjärnans funktioner kan formas av uppväxt och miljö. Connell 

menar att män i större utsträckning än kvinnor förväntas vara tuffa, fysiska och starka och i vuxen 

ålder söka sig till fysiskt krävande yrken eller ledar/chefsroller. Att kvinnor är överrepresenterade i 

mer omhändertagande områden så som omvårdnad, socialt arbete och psykologi menar hon inte är 

en slump utan själva grunden till den moderna genusteorin. Att kvinnor ofta antar en omvårdande, 

kärleksfull roll går att avläsa över så gott som hela världen då det är vanligt att männen har ett 

avlönat arbete medan kvinnor har ett oavlönat ”arbete” i hemmet.22

1.4.4 Kvinnor i näringslivet

Det råder en allmän uppfattning om att kvinnorna hindras i sina karriärer. De kommer till en viss 

punkt sedan är det något som sätter stopp. Drake och Solberg menar i boken Kvinnor och ledarskap 

att detta stopp går att likna med ett glastak. Med glastaket menar de en slags genomskinlig barriär, 

som hindrar kvinnor att komma upp i ledar-hierarkin. Glastaket skapas och upprätthålls av den 

rådande organisationskulturen och den enskilda kvinnan och mannens förutsättningar och 

förhållningssätt.23 Sverige är ett relativt jämställt land i jämförelse med många andra länder.  80% 

av Sveriges kvinnor är aktiva i arbetslivet, motsvarande siffra för män är 86%. Det gör Sverige till 

ett av de länder i världen med högst andel kvinnor i arbetslivet. Däremot råder en tydlig segregering

för vilka yrkesområden som könen i huvudsak verkar inom. Kvinnor är överrepresenterade vid 

sociala yrken inom offentlig sektor medan endast 20% av Sveriges  män är offentligt anställda. Av 

de 80% kvinnor som har ett aktivt arbetsliv är det enbart 50% som arbetar på heltid, motsvarande 

siffra för männen är 84%. Detta är siffror från Centrum för tillämpad arbetslivsforskning. 24

Det har skett en del utveckling i representationen av kvinnor på ledande positioner i Sverige under 

de senaste decennierna. Kvinnor har idag, precis som i samhället i övrigt en betydligt mer 

framträdande roll i näringslivet.  Inom ledande chefspositioner finns dock fortfarande en stor 

underrepresentation av kvinnor. Författaren av boken Balans på toppen från 2004 menar att det inte 

är en slump att det i näringslivet i Sverige idag finns en underrepresentation av kvinnliga chefer.  

Bristen på kvinnliga högt uppsatta inom både privat och offentlig sektor är resultatet av incitament 

från rådande samhällsnormer.25 Incitament i samhället kan sammanfattas som någonting som 

uppmuntrar, styr och påverkar våra val. Det går att tala om ekonomiska eller sociala incitament. Om

en kvinna till exempel blir erbjuden två olika jobb där det ena är mansdominerat, till exempel inom 

byggindustrin är det mer troligt att hon skulle välja det andra arbetet om det vore mer 

21   Raewyn Connell; Om genus, (Stockholm 2009) 77.
22   Raewyn Connell; Om genus, (Stockholm 2009) 76.
23   Irmelin Drake & Anne Grethe Solberg; Kvinnor och ledarskap, (Lund 1996) 50.
24   Malmö Högskolas webbsida; Kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden (Malmö 2014).
25   Anne D Boschini; Balans på toppen  (Stockholm 2004) 13.
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kvinnodominerat som till exempel inom tjänstesektorn. Detta även om lönen var lägre. Detta kan i 

sin tur betyda att kvinnor styrs av sociala normer mer än män gör. Historiskt sett har kvinnor alltid 

varit underrepresenterade på höga positioner i Svenskt näringsliv. Det är så sent som in på 1970talet

innan andelen kvinnor i befolkningen med högskoleexamen började närma sig antalet män. I boken 

Balans på toppen  står skrivet att en fjärdedel av alla Sveriges chefer är kvinnor, alltså ca 25%,. 

Motsvarande siffra år 2013 var 36,5%. Andelen kvinnor med chefspositioner i den privata sektorn 

har ökat markant det senaste decennierna. Vilka befattningar kvinnor inom den privata sektorn har 

beror till stor del på företagets storlek. I mindre, ej börsnoterade företag har kvinnor en större chans 

att hamna på en operativ eller ledande position. I Sverige är idag en fjärdedel av alla chefer kvinnor.

Den allra första sammanställningen om kvinnligt chefskap kom 1984. Giséle Asplund som 

publicerade sammanfattningen kom fram till att Sverige i jämförelse med andra länder har färre 

kvinnliga chefer både inom privat och offentlig sektor. Det är vanligare att kvinnor besitter 

chefspositioner i den offentliga sektorn. I Balans på toppen skrivs det att andelen kvinnor inom den 

offentliga sektorn ökat och nu uppgår till 55 procent medan andelen kvinnliga chefer inom privat 

sektor endast ligger kring 19 procent. Boschini menar dock att skillnaden mellan sektorerna kan ses 

som stora men att detta även kan bero på hur många kvinnor som faktiskt är anställda i respektive 

sektor. 26 Många fler kvinnor skulle behövas inom den privata sektorn för att uppnå en situation där 

läget är jämställt. Boschini hävdar efter en uträkning att det inom privat sektor skulle behövas cirka 

132 100 kvinnliga chefer för att uppnå jämställdhet. 27

1.4.5 Kvinnor och entreprenörskap 

Ur ett historiskt perspektiv har det funnits hundratusentals kvinnor som med framgång drivit företag

i Sverige, trots detta är det männen som dominerar i skildringar av den svenska ekonomiska 

historien. I mitten av 1800-talet infördes näringsfriheten i Sverige men fram tills dess var det i 

extrema undantagsfall som kvinnor tilläts bedriva näringsverksamhet. Det kunde röra sig om att 

änkor tog över ett familjeföretag eller bedrev enklare handel som inte kunde konkurrera med de 

riktiga handlarna, alltså de manliga. Efter att näringsfriheten införts i Sverige hölls kvinnor ändå 

borta från många yrken antingen genom att de var utestängda från högre utbildning eller på grund 

av direkta förbud.

Idag är 31 procent av alla nyföretagare kvinnor. I dagens samhälle kan antalet kännas väldigt futtigt 

men ur ett historiskt perspektiv har det hänt otroligt mycket på ”senaste tiden” med tanke på att det 

var först år 1921 som kvinnor blev myndiga och fick rätten att bestämma över sin egen ekonomi.

26   Anne D Boschini; Balans på toppen (Stockholm 2004) 25.
27   Anne D Boschini; Balans på toppen (Stockholm 2004) 34.
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28Tillväxtverkets entreprenörskapsbarometer från 2012 visade att den grundläggande kunskapen om 

företagande generellt ökat markant mellan åren 2004 och 2012. Detta tros bero på att information 

om vad som krävs för att bli företagare kommuniceras ut i allt större utsträckning. Medias alla olika 

kanaler medför ett informationsflöde och ofta texter som uppmanar till att vara kreativ och satsa på 

sina egna idéer och plocka fram sin entreprenöriella sida. Barometern visade även att varannan 

person i Sverige i åldern 18-70 år helst skulle kunna tänka sig att starta eget företag men att det är 

vanligare att män helst vill vara företagare.29 

1.5 Dispositionror du om det? ) (har då skrivit i inledningskapitlet mer utförligt om hur jag valt 

I uppsatsens huvudkapitel presenterar jag resultat från intervjun, enkäterna och bildanalysen och 

diskuterar dessa i förhållande till teori och tidigare forskning, uppdelat i valda rubriker. I kapitel 2.1

redogör jag för begreppet powerprincipen som kommer att gå som en röd tråd genom uppsatsen. I 

Övergripande för hela huvudkapitlet är att det behandlar olika faktorer som kan spela in vid 

skapandet av ett powertänk. I kapitel 2.2 beskriver jag hur mediabilden av kvinnor ser ut idag, följt 

av kapitel 2.2.1 som mer ingående behandlar betydelsen av förebilder i media. För att sedan 

undersöka vikten av just samkönad representation av förebilder är det temat för kapitel 2.2.2. 

Genom ovan nämnda kapitel varvar jag resultat från enkätundersökningen och intervjun med 

information jag finner relevant från litteratur och tidigare forskning i ämnet genus, entreprenörskap 

och media.. Kapitel 2.2.3 handlar vikten av att representera män och kvinnor lika till antalet men 

också på ett kontextuellt plan. Där analyserar jag fyra stycken dragarbilder ur tidningen Driva-eget 

för att se om tidningen tenderar att representera kvinnor och män med olika kontexter och fokus. 

I kapitel 3 för jag en slutlig diskussion om vad som behövs göras för att företagstidningar generellt 

skall bli mer jämställda i sin representation och vikten av förebilder för Driva-egets kvinnliga 

läsare. Detta genom att sammanfatta resultaten från huvudkapitlet i relation till det som 

presenterades under teorikapitlet 1.4. I kapitel 4 sammanfattar jag hela min undersökning och 

beskriver vilka svar jag fått på min frågeställning som presenterades i kapitel 1.1. Sist i kapitel 4 

kommer en käll- och litteraturförteckning som redogör för all den litteratur, forskning, och det 

internetbaserade material som ligger till grund för teori och diskussion. 

28 Företagsamhetens webbsida; www.foretagsamheten.se - Entreprenorer/Kvinnliga-företagare 2014.
29 Tillväxtverkets webbsida; www.tillvaxtverket.se; Entreprenorskapsbarometern 2012.
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2 Kön och media 

För att kunna få en bild av hur jämställdhet i media påverkar Driva-egets läsare kommer jag i 

följande kapitel ge en bild av den problematik som råder vid den kvinnliga mediabilden både i 

företagsmedia och generellt.  Denna problematik relaterar jag löpande till resultatet av 

enkätundersökningen som gick ut till Driva-egets läsare, den intervju jag utförde med 

chefredaktören Camilla Björkman samt analysen av dragarbilder från tidningen. Detta i syftet att 

undersöka om det finns en koppling mellan en kvinnligt underordnad mediabild och Driva-egets 

läsares relation till förebilder i media.

2.1 Powerprincipen

Jag inleder detta kapitel med att närmare redogöra för begreppen Powerprincipen och powertänk då

begreppen definierar en individs tro på sin egen förmåga och möjlighet till framgång som jag finner 

relevant i förhållande till självkänsla och karriärval. Begreppet i sig är ej vetenskapligt belagt. Jag 

använder formuleringarna powertänk och  powerkvinna eftersom de sammanfattar det som jag 

annars kunde ha kallat tron på att jag kan lyckas i karriären, insikten att jag också kan eller det som

jag i min frågeställning kallar karriärmässigt självförtroende. Boken Powerprincipen är författad av

två kvinnor där den ena, Ulrika Ek, är journalist och den andra, Camilla Björkman, idag är 

chefredaktör för tidningen Driva-eget. Boken handlar om tio viktiga faktorer som krävs för kvinnor 

att lyckas i karriären där det mest fundamentala är att Börja tro på dig själv och maxa din inre 

powerkvinna. 30 I bokens första kapitel beskrivs vikten av att vara en powertänkare. Där använder 

de proffsidrottaren Charlotte Kalla som ett exempel och menar att det inte inte spelar någon roll hur 

mycket hon än har tränat inför en tävling om hon ställer sig på startlinjen med inställningen att det 

aldrig kommer att gå. En powertänkare vet att hon kan förverkliga sina drömmar och framför allt 

vågar hon drömma. Ek och Björkman menar att många avfärdar sina drömmar med ett äsch, det är 

ingen idé och att många, speciellt kvinnor, behöver en knuff i rätt riktning för att börja 

powertänka.31 Att powertänka betyder kortfattat Jag vet att jag kan. Ek och Björkman menar att 

detta sätt att förhålla sig till sig själv går att se hos väldigt många framgångsrika kvinnor, Charlotte 

Kalla är bara en av dem men inom sport är det en självklar regel och den viktigaste förutsättningen 

att komma långt. Ek  och Björkman menar att en karriärlysten kvinna behöver ett powertänk för att 

föreställa sig själv som framgångsrik, och hänvisar till en studie publicerad i Journal of applied 

psychologi som indikerar att de som värderar sig själva högt avancerar snabbare i karriären än de 

som inte gör det . Vissa föds med en naturlig förmåga att powertänka medan andra får jobba hårt 

30   Camilla Björkman & Ulrika Ek; Powerprincipen, (Stockholm 2012) 181.
31   Camilla Björkman & Ulrika Ek; Powerprincipen,  (Stockholm 2012) 40.
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för att bygga upp den inre styrkan. Detta tänk och denna styrka leder oavsett hur den byggts upp till 

en ta-för-sig-attityd som är ovärderlig för den som vill satsa på sina egna förmågor, och till exempel

starta eget företag eller satsa på att klättra i karriären. 32 I vardagen finns det en mängd faktorer som 

kan påverka självkänslan negativt och särskilt hindra kvinnor med karriärdrömmar från att bygga 

upp det powertänk som krävs och våga satsa på sig själv fullt ut. Som nämnt innan råder det en 

kvinnlig underordning i vardagen som de flesta tar för givet. Kvinnor och män tillskrivs beteenden 

och egenskaper som är ”naturliga” på grund av kön och det kan vara problematiskt att gå emot 

dessa mönster. Raewyn Conell, författare till boken Om genus, menar att de genusrelaterade 

beteenden som är accepterade ser olika ut för män och kvinnor där kvinnor idag fortfarande ses som

det mer svaga och sekundära könet.Vilka beteenden som är normativa och accepterade sprids och 

artikuleras av en mängd aktörer i samhället som till exempel lärare, föräldrar, lagstiftare och inte 

minst av mediaflödet. 33

2.2 Mediebilden av kvinnor

Kvinnor utgör hälften av världens befolkning, dock förekommer de endast i en fjärdedel av det 

globala nyhetsflödet. I Sverige är 70 procent av de personer som syns i media män, skriver 

Umeåeregionen på sin hemsida under rubriken Jämställdhet och medier.34  I en global undersökning

under namnet Who makes the news från 2010 framgår att i artiklar och nyhetsinslag i Sverige med 

en person som huvudsakligt nyhetssubjekt var  32 procent av huvudpersonerna kvinnor och 68 

procent män. Detta är lite över snittet som endast uppkom i 24 procent kvinnliga huvudpersoner i 

nyhetsvärlden globalt. Samhällets normer och värderingar påverkas i stor utsträckning av 

mediaflödet. Att mediebevakningen är jämställd och demokratisk är därför viktigt. Idag debatteras 

och skrivs det mycket om den ojämna representationen av kvinnor och män i media. Sverige är ett 

land som kommit långt i förhållande till många andra länder med sitt jämställdhetsarbete i 

allmänhet. Detta har dock ännu inte lett till en jämställd representation av kvinnor och män i 

media.35  Då media är en viktig aktör vid upprätthållandet av rådande strukturer i samhället genom 

att projicera bilder som påverkar oss ser jag det som problematiskt att representationen av män och 

kvinnor är så ojämn. I en artikel från 2013 i Driva-eget skriver de att endast en fjärdedel av de 

egenföretagare som finns i Sverige idag är kvinnor. Alltså lika stor andel kvinnor som idag tycks få 

plats i mediaflödet. Andelen må ha ökat, men de hävdar att om utvecklingen håller samma takt som 

nu skulle det dröja minst 40 år till innan hälften av alla företagare är kvinnor.36  I föregående kapitel

kan läsas att kvinnor inom högt uppsatta positioner i yrkeslivet är en klart underrepresenterad 

32    Camilla Björkman & Ulrika Ek; Powerprincipen,  (Stockholm 2012) 23.
33    Raewyn Connell; Om genus,  (Stockholm 2009 ) 18.
34   Umeåregionens webbsida; www.umearegionen.se - jämstalldhet och medier 2014.
35    Statens mediaråds webbsida; www.mik.statensmedierad.se - kategori kvinnor och män i medier, 2014.
36   Driva-egets webbplats; www.driva-eget.se - så skulle fler kvinnor blir företagare, 2014.
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grupp. Frågan om exakt varför det är så är enormt omfattande och svår att greppa. För att börja i 

andra änden vänder jag mig åter igen till Genusforskaren Anne D. Boschini som vid studien Balans

på toppen om manlig och kvinnlig  chefskompetens slår hål på myter om varför halva befolkningen 

är underrepresenterad på högre befattningar.37 Den fösta myten är att kvinnor inte har rätt 

utbildning. Ur ett historiskt perspektiv har detta varit ett faktum men sedan 1970-talet är kvinnor 

faktiskt mer välutbildade än män. Den vanligaste akademiska titeln för personer på chefspositioner 

är civilekonom och enligt Boschinis mätningar är hälften av alla nyexaminerade civilekonomer 

kvinnor. Den andra myten enligt Boschini är att kvinnor helt enkelt är sämre chefer. Detta är även 

det felaktigt då undersökning visat att kvinnor till och med är mer kompetenta på många centrala 

och kompetensgivande områden än män är. 38 Då det mesta tyder på att den kvinnliga och manliga 

kompetensen och intelligensen är densamma finns det  ingen anledning att samhället och media 

tillsammans upprätthåller en mansdominerad värld och bilden av den. Detta konstaterande är 

ingenting nytt, dessvärre fortfarande mycket aktuellt. 

2.2 1 Förebilder i media 

 I en studie på Handelshögskolan i Jönköping 2011, om föreställningar om kvinnor som företagare 

menar projektledare Leif Melin att kvinnor ofta ställs inför hinder knutna till traditionella 

föreställningar. Projektets syfte var att uppmärksamma, lyfta fram och stödja kvinnor som ledare för

företag. De hinder som är typiska för kvinnor menar han är föreställningen om män som företagare, 

avsaknad av förebilder samt problem att kombinera familj och arbetsliv.39  Det faktum att kvinnor 

idag är underrepresenterade vid toppositioner på både offentlig och privat sektor samt i 

egenföretagarvärlden understöds av ett mediaflöde där liknande statistik är återkommande. Frågan 

är om media har makt att påverka individers självkänsla och yrkesval genom att porträttera världen 

som mansdominerad. Kvinnor har kompetensen, viljan och i det moderna samhället vi lever i idag 

även förutsättningarna att satsa på sin egen karriär och starta eget företag. Är det kanske så att 

kvinnor bara inte tror att de kan? Är förebilder i media viktigt för det självförtroende och den 

powertänk som behövs för att satsa på sig själv karriärmässigt? I Sverige är som tidigare nämnt 70 

procent av de personer som syns i medier män och 30 procent är kvinnor.40 Medför detta en 

problematik i förhållande till representationen av förebilder?  Jag ställde frågan till Driva-egets 

läsare. Det går att avläsa utifrån svaren på Figur nr2 att förebilder tycks vara av stor betydelse för 

merparten av de kvinnliga respondenterna oavsett ålder. För kvinnorna mitt i karriären är förebilder 

i media mindre viktigt än för de yngre. Detta skulle kunna ha att göra med att media idag påverkar 

37   Anne D Boschini; Balans på toppen  (Stockholm 2004) 57.
38   Anne D Boschini; Balans på toppen  (Stockholm 2004) 64.
39   Forskning från Vinnova, Forskning om kvinnors företagande, www.sweetbusiness.se 2008 24.
40   Umeåregionens webbsida; www.umearegionen.se -Kategori Jämställdhet och medier 2014.

15 

http://www.umearegionen.se/


oss mer då vi använder oss av media i högre utsträckning än någonsin. Noteras bör dock att antalet 

respondenter som var yngre än 20 enbart var en person vilket gjort att svarsalternativet blev 100%.  

Motsvarande resultat för männen visar att endast 14% av männen från åldern yngre än 20 till 65 år 

svarade att media inte allt är viktigt för självförtroendet och självkänslan. 86 procent av alla män 

som svarade på undersökningen menar att media inte påverkar deras självförtroende eller 

självkänsla.41 Jag ställde samma fråga till Driva-egets chefredaktör som själv hävdar att media är en

viktig förebild-och normskapare som påverkat henne genom sin karriär. I intervjun frågade jag 

Björkman hur viktigt det är med framgångsrika kvinnliga förebilder för att kunna bilda sig ett 

powertänk om sig själv och fick följande svar;

Jag tor absolut det är jätteviktigt. Jag kan ju känna själv när jag fått möta en 

framgångsrik och peppande kvinna att jag nästan går på spikes därifrån och är 

otroligt peppad och taggad! Det känns som en energikick, också när jag läser 

om kvinnor som trotsar hinder och satsar på sin egen framgång så påverkas jag

av det och stärks. 42

2.2.2 Representation av kön

En pilotstudie för Womens buisiness School, som handlar om karriärhinder för kvinnor, 

accentuerade att samhället generellt ger männen större utrymme i mediala sammanhang där syftet är

att lyfta fram människor som har en framåt och vinnande attityd. 43 Att nyhetsmedierna inte 

representerar män och kvinnor jämlikt är problematiskt menar statens mediaråd.44 De skriver i 

artikeln Kvinnor och män i medier att trots att Sverige kommit långt i sitt jämställdhetsarbete 

jämfört med andra länder finns ändå en stor skillnad i hur kvinnor och män skildras i medierna. Ett 

ojämställt medieinnehåll bekräftar en maktstruktur där kvinnor underordnas och män överordnas. 

Jag ställde Driva-eget:s läsare frågan om hur de påverkas av att media generellt överrepresenterar 

män, resultatet visas i Figur 3.

Svaren visar att merparten av kvinnorna i åldern yngre än 20-40 svarat att de uppmärksammat det 

och att det fått dem att känna att de har en mindre chans att slå igenom inom sitt yrke eller klättra i 

karriären. Motsatt resultat för männen visar att merparten uppmärksammat det men att det inte 

påverkat dem på något sätt.45  Powertänket är fundamentalt för att forma ett starkt självförtroende 

41   Figur 2 s34.
42   Intervju; Camilla Björkman, 2014.
43   Linda forslund & Jennifer Olovson  Föreställningar om karriärhiner för kvinnor – En pilotstudie för Women´s     
       Business School AB,  (Linköping 2003) 67.
44   Statens mediaråds webbsida; www.mik.statensmedierad.se, Kategori - Kvinnor och män i medier 2014.
45 Figur 3, s35.
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och den självkänsla som krävs för att bland annat våga ta steget ut och satsa på sig sig själv 

karriärmässigt. Givetvis finns det många faktorer i livet som påverkar hut individer skapar en 

uppfattning om, eller utvecklar sina egna förmågor. Min utgångspunkt är dock att media återger en 

bild av manlig överordning i, till exempel, företagsvärlden och skapar en illusion om att världen 

skall se ut så vilket Björkman även menar i intervjun. Hon tror att media har en jättestor makt, och 

att de som arbetar inom media borde ha en skyldighet att skildra världen jämställt. Hon menar dock 

att den viktigaste uppgiften som journalist är att filtrera ned världen och oberoende kunna 

porträttera den så den blir begriplig för alla. Det kan då vara svårt för en journalist att med egen 

agenda framhäva att till exempel företagsbranschen är jämställd när den faktiskt inte är det. 46 En 

sak som Björkman tror kan ha stor inverkan på den kvinnligt underordnade mediabilden är att män 

oftast är överrepresenterade i expertpaneler. Hon menar att det förmedlar känslan av att när något är

på allvar och expertis krävs, då påvisar media att det är män som skall visa vart skåpet skall stå. På 

så vis skildrar media en bild av att det är männen i samhället som är experterna och sitter på 

svaren.47  Om kvinnor ständigt blir matade av bilden att expertis är något mansprivilegierat tror jag 

det kan skapa en illusion om att kvinnor inte av naturen är ämnade att vara experter och att de står 

under den manliga hierarkin.  Detta ser jag som en viktig anledning till att kvinnor och män får lika 

stort utrymme i media, inom expertis och alla andra områden. Just företagstidningar i allmänhet 

borde enligt min mening rikta sitt fokus mot en jämställd representation av kvinnor och män då 

företagarvärlden idag är så ojämställd. Positiva förebilder kan ses som viktigare för kvinnor än för 

män eftersom bilden av företagande idag kännetecknas av en manlighet. Detta menar Charlotte 

Silander & Malin Henriksson, författarna till uppsatsen Företagerskan - Bilder av kvinnors 

företagande i Kronobergs län . 48  I flera av de intervjuer som deras undersökning omfattade 

framkom vikten av förebilder som lyfter fram de kvinnliga företagarna bortom de manligt kodade 

stereotyperna. Allt för att bilda en känsla av att kvinnor har samma möjligheter att dominera i en 

entreprenörsvärld. Flera av kvinnorna i undersökningen svarade att de ständigt förhåller sig till, 

eller blir jämförda med, manligt företagande. 49  Förebilder är även något jag själv personligen ser 

som en fundamental förutsättning för att växa och basera mina beslut utefter.  För att kunna skapa 

ett så kallat powertänk. Björkman tror att det skulle påverka kvinnors självkänsla positivt om 

kvinnlig representation i media ökar. Hon menar dock att det finns en problematik i den befintliga 

representationen av karriärlystna kvinnor, och det handlar om vad media väljer att fokusera på. Hon

har upplevt genom sin tid inom media och journalistik att kvinnor och män ofta vinklas olika. 

Reportage om män handlar i större utsträckning om hur han lyckats framgångsrikt, hur han satsat 

46 Intervju; Camilla Björkman, 2014.
47 Intervju med Camilla Björkman 2014.
48 Charlotte Silander & Malin Henriksson; Bilder av kvinnors företagande i Kronobergs län, (Växjö  2011). 
49  Charlotte Silander & Malin Henriksson; Bilder av kvinnors företagande i Kronobergs län, (Växjö  2011).
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allt och hur mycket pengar han tjänar medan yrkesinriktade reportage om kvinnor ofta handlar om 

att hon lyckades med ett barn på höften eller så får hon ihop livspusslet med man, barn och 

karriär.50 Björkman bloggar själv för Driva-eget och upplever ett stort gensvar från kvinnor då hon 

skrivit peppande inlägg som  uppmanar kvinnor att till exempel starta eget företag. ”Många hör av 

sig och är glada och tacksamma och känner ett stort stöd av att de känner sig synliggjorda. Kvinnor 

behöver det mer än män.” Säger Björkman i intervjun.  

Jag ställde frågan om det är nödvändigt med just samkönade förebilder till Driva-egets läsare, 

svaren visas i Figur 4. Resultatet av enkätfrågan visar att Driva-eget-s kvinnliga läsare i ganska hög 

utsträckning ser det som en viktig förutsättning att förebilder är av samma kön medan männen som 

svarade på undersökning menar att de lika väl kan ha kvinnliga som manliga förebilder. Av 

kvinnorna i 20-40års åldern svarade 41% att det inte spelade någon roll medan de äldre kvinnorna i 

högre utsträckning, 86%, svarade att de tycker det är viktigt med samkönade förebilder.51  Björkman

menar att hon ofta hör kvinnor säga att kvinnor lika gärna kan ha manliga som kvinnliga förebilder, 

men håller inte riktigt med om det. Hon tror att det är jätteviktigt med just kvinnliga förebilder och  

säger i intervjun:

 Jag tror faktiskt att det påverkar undermedvetet. Talas det främst om framgångsrika män 

i tidningarna då lär vi oss undermedvetet att det är främst män som bör talas om. Om 

media istället skulle framställa fler kvinnor, de behöver inte ens vara framgångsrika, utan 

bara att det känns lika naturligt att ha med kvinnor som män tror jag absolut skulle 

påverka. 52

När jag frågar Björkman, chefredaktör på Driva-eget hur hon ser på medias skyldighet till att 

jämlikt representera kvinnor och män så märks det att det är en fråga som ofta uppstår i 

journalistkretsar. Hon menar att man som journalist å ena sidan har en viktig skyldighet att visa och 

porträttera jämlikt och att representera alla olika grupper i samhället. Hon menar att det dock är mer

komplicerat än man kan tro. Som journalist medkommer även en skyldighet att samtidigt skildra 

och porträttera världen så som den faktiskt är. 

Björkman  menar i intervjun att då företagarvärlden består av 70% män är hennes skyldighet som 

journalist att vara objektiv. Hon menar att hon har en skyldighet att visa världen som den är. Det är 

50 Intervju; Camilla Björkman, 2014.
51 Figur 4, s35.
52 Intervju; Camilla Björkman, 2014.
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inte så välkommet att som journalist ha en egen agenda. I Björkmans fall rör hon sig i 

småföretagarvärlden vilket gör att både Driva-egets läsare och artiklar kan komma att handla mer 

om män då branschen just nu är mansdominerad. Björkman menar att hon mer än gärna skulle vilja 

att småföretagarvärlden bestod av 50% kvinnor men nu gör den ju inte det. Frågan man ställs inför 

då menar Björkman är om hon som journalist skall porträttera världen som hon vill att den skall 

vara eller så som den faktiskt är? 53 Det är alltså inte helt oproblematiskt för journalister att helt 

enkelt börja representera fler kvinnor, i alla fall inte inom de medier som rör mansdominerade 

områden. Även om journalister själva kan ha ett kritiskt förhållningssätt till jämställd representation

kan det finnas ett tryck uppifrån att skildra världen så som den ser ut, mansdominerad eller ej. 

Björkman tror att mediahusen måste bestämma sig för att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågan, och

att det är den enda vägen till ett jämställt mediaflöde. 

Björkman menar att tidningsredaktioner måste bestämma att jämställd representation skall arbetas 

med aktivt och att strategier och metoder för hur det skall göras måste arbetas fram. Det förvånar 

henne säger hon att jämställdhet diskuteras så lite på tidningsredaktionerna med tanke på att det 

pratas om nästan överallt annars. -”Jag känner absolut av att det kan vara jättesvårt att prata om 

jämställdhet i den här branschen, många slår bakut så fort ämnet kommer upp. Det som måste hända

är att det blir ett självklart perspektiv och någonting som folk börjar prata öppet och vardagligt om 

såväl som att lyfta frågor och lösa problemen. En bra sak vore kanske att det fanns strikta direktiv 

för hur kvinnor och män skall representeras, men konstigt nog finns inte det. ”, säger Björkman i 

intervjun. 

I nuläget har Driva-eget en övervägande del manliga läsare.  Björkman, chefredaktör, tror att en stor

bidragande del till detta är just det faktum att Anders Andersson grundat tidningen. Det är många 

från hans fanclub som läser tidningen och av dessa är majoriteten män. Anders är en sedan tidigare 

välkänd profil i branschen, och var tidigare chefredaktör för tidningen Privata Affärer. Det är även 

högst troligt att han fått med sig delar av den läsarkretsen. Speciellt näringslivs och 

företagstidningar tenderar nog ofta att överrepresentera just den stereotypa bilden  av företagare 

som medelålders män i kostym.  Björkman vill gärna locka fler målgrupper till tidningens 

läsarkrets, sådana som faller ur just den normen. Hon menar att yngre tjejer som precis pluggat klart

på högskolan kanske inte kan identifiera sig med en gubbe i kostym och att det kanske blir lättare 

att söka sig till jobb där de kan bli anställda istället. Det som dock bör tas i aktning för Driva-egets 

del är att tidningen just nu är beroende av sina läsare som även de bör värnas om. De är vana vid 

formatet så som det ser ut nu och därför känns det inte aktuellt att göra några radikala förändringar. 

53   Intervju; Camilla Björkman, 2014.
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”Vi kan inte helt plötsligt enbart skriva om kvinnor och unga personer utan måste även värna om 

våra gamla trogna läsare”, säger Björkman.54

Problematiken nämnd tidigare, att män är överrepresenterade vid expertpaneler finns även hos 

Driva-eget vilket då även riskerar att signalera till läsarna att det är männen som är de bättre 

vetande i företagssammanhang. En lång period från det att tidningen grundades var det även Anders

Andersson som själv var porträtterad på alla omslag. Nu för tiden har tidningen mer varierade 

omslag och Björkman tror med stor säkerhet att detta påverkar Driva-egets läsare och att fler 

människor är benägna att köpa tidningen om fler kan känna en viss igenkänningsfaktor. När jag 

frågar om redaktionen tänker på att fördela så det blir en jämlik representation av kvinnor och män i

bilder i tidningen berättar Björkman att de emellanåt räknar bilderna och att resultatet varierar. Här 

nedan är en sammanställning av hur Driva-eget representerat kvinnor och män i tidningen det 

senaste året. Fokus är på omslagsbilder och dragarbilder. Räkenskapen visade att tidningen till 44% 

av gångerna porträtterade kvinnor på bilder vilket är förhållandevis jämlikt i jämförelse med de ca 

30% som jag nämnt tidigare i uppsatsen är vanligaste procentuella förekonsten för kvinnor i media. 

Björkman berättar i intervjun att Driva-eget på senaste tiden kommit igång mer och mer med ett 

fokuserat jämställdhetsarbete men att grundtanken funnits där hela tiden. Det händer att vissa 

nummer är kvinnodominerade också. Hon och Anders Andersson, tidigare chefredaktör, har med 

sig ett tänk kring att blanda så mycket som möjligt. Större delen av de artiklar och reportage som 

skrivs i tidningen sker genom frilansjournalister. Redaktionen uppmanar skribenterna att de skall 

tänka på att få med utlandsfödda, kvinnor och andra underrepresenterade grupper. Här finns det en 

problematik, menar Björkman. Många håller med om att det blir bättre journalistik ju fler 

människor som blir synliggjorda och får komma till tals. Däremot är det svårt som uppdragsgivare 

att ständigt uppmana frilansarna som redan arbetar ganska mycket för lite pengar att söka upp 

underrepresenterade grupper, att ge ytterligare en ”börda”. 55 

54   Intervju; Camilla Björkman, 2014.
55   Intervju; Camilla Björkman, 2014.
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Den önskade effekten av att representera fler kvinnor är att de skall uppleva ett igenkännande och 

bli peppade. Bara en sådan sak som att ta med fler småbarnsmammor kan ju leda till att andra 

småbarnsmammor där ute inser att de kanske också har möjlighet menar Björkman. ”Jag blir till 

exempel mer inspirerad av kvinnliga företagare än än manliga eftersom jag är kvinna.” Säger hon i 

intervjun men spekulerar sedan kring att de finns de som hävdar motsatsen, att en kvinna lika gärna 

kan ha manliga förebilder och tvärtom. Driva-eget finns både i pappersorm och på webben vilket 

kan försvåra övervakningen av bilder då webbsidan är föränderlig och slumpen kan avgöra vilka 

bilder som ligger längst upp på startsidan. Webbsidans rörlighet gör att besökaren ena stunden kan 

gå in på sidan och mötas av bilder på tio män men i nästa stund gå in och mötas av tio kvinnor. 

Björkman menar att det finns en problematik i detta. Att börja granska och räkna menar Björkman 

är att i alla fall börja i någon ände, något hon tycker att fler tidningar bör göra. Sedan borde Driva-

eget även tänka till kring sin expertpanel menar hon men just nu finns det ingenting hon känner att 

hon kan göra. De, främst vita män, som representerar expertpanelen har suttit där länge och är i sig 

jättebra personer som tidningen vill ha kvar på sina poster. Rent generellt skulle det behövas att 

samtliga, inte bara företagstidningar, går ut och hittar fler att skriva om. Kvinnor och andra 

underrepresenterade grupper. 

2.2.3 Hur, eller hur ofta?

Ovan tar jag upp hur Driva-eget till antalet föredelar bilder mellan män och kvinnor. Det som gick 

att avläsa ur de räkenskaperna som genomfördes och visades i tabellen var att tidningen fördelade 

bildutrymmet skapligt jämlikt. En fråga som trots det återstår är om en bildmässig, till antalet 

jämställd representation, är en garanti för ett jämställt innehåll i tidningen? Bilders sammanhang 

kan inneha flera kontexter. Den inre kontexten kan ses som mottagarens/betraktarens kontext och 

handlar om hur helhetsbetydelser i bilden arrangerats och sammanställts. Här är också förhållandet 

mellan text och bild viktigt att beakta.56 Dragarbilderna i en tidning har syftet att dra läsaren till 

innehållet och är strategiskt utplacerade i tidningen för att locka läsaren till innehållet. 

Åsa Kroon Lundell, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet har 

skrivit en rapport som Tillväxtverket gav ut i mars 2012,  Sminkad superhjältinna eller leende 

lagomföretagare. Där undersöker hon mediebilen av företagarkvinnan i svensk press, både i bilder 

och i text. Lundell Menar i rapporten att det inte räcker till att journalister ”räknar huvuden” för att 

uppnå en bild av företagaren som är mer nyanserad än den vi ser idag. Det är även viktigt att tänka 

56   Yvonne Eriksson, Anette Göthlund Möten med Bilder (Lund 2004) 39.
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på vad som uppmärksammas i artiklar och reportage om kvinnor och män. Det finns en problematik

i att kvinnor oftast reduceras till ”leende flickor” när de gestaltas i fotografier enligt Lundell. Hon 

menar  att det underminerar deras kompetens, status och professionalitet. Lundell hyser åsikten att 

media bör undvika att gestalta företagare baserat på könsbundna stereotyper och att medierna, för 

att hamna i riktning mot en mindre könsstereotyp företagarbild, behöver starta en kritisk diskussion 

på redaktionerna. Det som behövs granskas är inte enbart antalet kvinnor, utan även hur rubriker 

sätts och hur artiklar redigeras. Lundell menar att kvinnor idag allt oftare uppmärksammas som 

starka, professionella och handlingskraftiga, precis som män gör i rollen som entreprenör eller 

företagare. Det som dock skiljer representationen åt är att kvinnorna ständigt behöver förhållas till 

sin könstillhörighet i relation till företagandet. Detta tror hon påverkar läsaren att tänka att kvinnor 

inte utgör den ”normala företagaren”. Det är också vanligare att män på bilder poserar med sin 

produkt, eller på sin arbetsplats medan kvinnor allt mer ofta lyfts ur sitt professionella sammanhang,

sminkas, stylas och poserar ofta som tindrande, betraktarinbjudande objekt. Lundell menar också att

den litterära berättarstrukturen ofta skiljer sig åt beroende på om det är män eller kvinnor som 

porträtteras i media för företagare. Lundells rapport visar att en återkommande berättelse om 

kvinnliga företagare är den om ”mot alla odds” där vikten oftast ligger vid att kvinnan vågade, likt 

en hjältinna, satsa på sig själv i en mansdominerad värld.57 Om kopplingen mellan att vara kvinna 

och vara företagare förutsattes vara någonting självklart och oproblematiskt skulle inte texterna 

behöva påminna läsaren om denna problematik. Att bilden av kvinnor som mot förmodan startat 

företag ständigt visas anser jag vara problematiskt då det upprätthåller bilden av den rådande 

könsordningen -att kvinnor är det sekundära könet i, som media gärna beskriver det; den 

mansdominerade världen. Trots att mängden kvinnor och män som förekommer i bilder i Driva-

eget är relativt lika stor bör även frågan om hur kvinnorna porträtteras lyftas upp. I det här fallet är 

det svårt att välja ut en isolerad bild med någon garanti för att denna framhåller en exakt bild av hur 

tidningen porträtterar kvinnor och män. Jag gick in på Driva-egets hemsida med intentionen att hitta

två bilder som stämde in på Lundells beskrivning av de problematiska schablonbilder som ofta 

förekommer om manliga och kvinnliga företagare. Då Björkman i intervjun nämnt att hon tycker 

behovet av en genusanalys är speciellt stor inom media riktade till lantbrukare klickade jag mig in 

på kategorin Landsbygd. Längst upp på sidan fanns de följande två dragarna.

57  Åsa Kroon Lundell, Sminkad superhjältinna eller leende lagomföretagare?  (Stockholm 2012).
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På den ovanstående bilden ser vi Milan. Dragartexten är berättar att hon haft modet att kasta sig in i

en mansdominerad bransch. Ett återkommande inslag i texter om kvinnor som företagare är den 

känslomässiga kopplingen till verksamheten de bedriver, vilket skulle kunna ses som del av en 

stereotyp av kvinnor som mer känslostyrda i sina handlingar än män. Istället för att här lägga 

fokuset vid arbetets struktur, företagets vinst eller Milans yrkesmässiga färdigheter läggs här istället

fokus på att kvinnan i reportaget kastat sig ut i en mansdominerad värld. Precis som nämnt ovan att 

kvinnorna ständigt behöver förhållas till sin könstillhörighet ligger dragarbilden till reportagets 

fokus på vilka könsbundna hinder Milan står inför. Den enligt Lundell  återkommande berättelsen 

om kvinnliga företagare som en hjältinna som ”mot alla odds” klarar sig  i en mansdominerad värld 

går att återse här.  Detta i motsats till nedanstående dragare till reportaget om bonden Håkan. 

Håkan har också startat företag. Dragaren till det reportage som handlar om honom fokuserar på hur

mycket pengar företaget går med i vinst. Det vanligt återkommande fenomenet att män oftast fotas 

med din produkt medan kvinnor inte för gör det stämmer dock inte överens med just dessa två 

exempel. Däremot kan man återspegla Lundells teori om att kvinnor allt som oftast poserar som 

tindrande, leende och betraktarinbjudande medan män oftast gestaltas som mer sammanbitna och 

professionella.58 

58  Åsa Kroon Lundell, Sminkad superhjältinna eller leende lagomföretagare? (Stockholm 2012).
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På Driva-eget hemsida finns även kategorin inspiration med artiklar och reportage till för att 

uppmuntra och inspirera läsare. Då Björkman i intervjun menade att just lantbruksbrancshen är 

mansdominerad förväntade jag mig att lätt kunna hitta dragarbilder under kategorin Lantbruk med 

de stereotypa drag som Lundell menar präglar bilden av kvinnliga och manliga företagare. Jag ville 

se om samma typ av dragare även fanns under rubriken Inspiration.

 

                                 (Bilder hämtade från Drivaeget.se 19/5 2014)

Det vi kan se på ovanstående två bilder är dragarna till två reportage som båda handlar om 

företagare som hoppat på mat-trender. Den manliga grundaren till Paelo Crunch är en 

inspirationskälla då han utmanar jättarna i mellanmålsbranschen. För denna satsning är han 

nominerad till det så kallade David-mot-Goliat-priset. Han sitter bekvämt och ler sammanbitet på 

bilden utan att posera märkvärt inför kameran. Malin har också startat ett företag, hon inom 

korvbranschen. Det tidningen fokuserat på vid dragaren till reportaget om Malin är inte att hon 

utmanar någon jätte utan istället förklaras det att de tog trenden till hjälp då den gav skjuts åt Malins

företag. På bilden ser vi en tindrande och brett leende kvinna posera inför kameran.
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Mycket tyder som sagt på att media för företagare tenderar att framställa berättelser om kvinnliga 

företagare som hjältinnor som ”mot alla odds” klarar det och då detta även präglar de dragarbilder 

som skall locka läsarna till artiklar. Så tolkar jag även att Driva-eget tenderar att göra utifrån dessa 

bildexempel. 
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3 Slutdiskussion

Genom denna uppsats har jag fått insikten att Driva-egets kvinnliga läsare känner ett större behov 

av förebilder i media än de manliga. Jag har även ökat min förståelse för varför det skulle kunna 

vara så. Av Driva-egets läsare hade en hög majoritet av de som svarade på enkäten drömmar om att 

starta eget företag, både för de manliga och de kvinnliga läsarna. Det framgick även tydligt i 

enkätundersökningen att förebilder i media var viktigare för de kvinnliga än för de manliga 

respondenterna. Resultatet i enkätundersökningen som visade att 100 procent av kvinnorna under 

20 år svarade ja på frågan kan vara missvisande då endast en respondent i den kategorin deltog i 

undersökningen så visar enkätundersökningen ändå ett tydligt resultat. 76 procent av kvinnorna 

mellan 20-40 år och 86 procent av kvinnorna mellan 40-65 år tycker att förebilder är viktigt för 

deras självförtroende och självkänsla. Av männen var det endast 14 procent totalt som ansåg 

förebilder vara viktigt. Genom denna uppsats har jag ökat min förståelse för hur Driva-egets 

kvinnliga läsare kan påverkas av att de underrepresenteras i media och vilka faktorer som kan bidra 

till situationen ser ut som den gör. Jag anser att det finns en tydlig koppling mellan den rådande 

könsmaktsordningen i Sverige och övriga världen och den bild av kvinnor och män som media 

representerar. 

Det råder en övergripande kvinnlig underordning i Sverige och i övriga världen vilket i stora drag 

ger en indikation på att kvinnor är det sekundära könet. Kvinnor tillskrivs sociala och omvårdande 

färdigheter medan männen i större utsträckning står för intellektualitet, styrka och matematiska 

färdigheter.59 Det biologiska perspektivet på kön är fundamentalt för hur samhället bildat normer 

kring vad som är accepterat beteende för kvinnor och män och de biologiska skillnaderna är det 

som ursprungligen ligger till grund för hur genus konstruerats i samhällen. Den biologiska 

forskningen har antytt att skillnaderna medför vissa manliga och kvinnliga förmågor som går att 

härleda till att kvinnor och män har olika uppsättningar hormoner och kromosomer. Enstaka 

forskare har hävdat att kvinnor har en speciellt intuitiv förmåga på grund av att kvinnor bättre kan 

korsvända de två funktionsområdena i hjärnan då de har ett större samspel mellan hjärnhalvorna än 

männen har. Detta samspel kan även förstärka kvinnors förmåga att känna igen ansikten och avläsa 

ansiktsuttryck. 60 Det sistnämnda skulle kunna innebära att kvinnor generellt sett uppmärksammar 

bilder av andra kvinnor i media i högre utsträckning än män uppmärksammar bilder av andra män. 

Detta i sin tur skulle kunna leda till att kvinnor påverkas negativt av den ojämlika representationen 

till skillnad från männen. Min enkätundersökning visade att förebilder i media i relation till 

karriärmässigt självförtroende var viktigare för de kvinnliga deltagarna än de manliga. Att kvinnor 

59   Anne D Boschini, Balans på toppen (Stockholm 2004) 16.
60   Irmelin Drake & Anne Grethe Solberg Kvinnor och ledarskap, (Lund 1996) 56.
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känner ett större behov av mediala förebilder skulle kunna sammanlänkas med denna påstådda 

biologiska förmåga. Detta faktum i kombination med att kvinnor samtidigt porträtteras mer sällan 

än mön ser jag i sådana fall kan ha inverkan på kvinnors självförtroende och leda till att män kan ha 

lättare att bilda sig ett powertänk. Dock menar Drake och Solberg i Kvinnor och ledarskap även att 

det biologiska utgångsläget har en mycket liten betydelse för hjärnans funktioner och att det som 

verkligen spelar roll är vad människor tränar på och intresserar sig för61. Detta får mig att tro att 

samhällets normer baserade på den biologiska föreställningen om könsmässiga beteenden och 

förmågor skulle kunna förändras om vi slutade reproducera mansdominans som normativt i media. 

Detta genom att skapa ett incitament där både kvinnor och män kommer först.

I dagens samhälle där media har en så stor och betydande del av många människors vardag ser jag 

det som problematiskt att män upptar 70% av mediaflödet generellt. 62 Detta i kombination med att 

kvinnor endast förekommer i en fjärdedel av det globala nyhetsflödet gör att media bekräftar den 

rådande könsmaktsordningen och förbehåller männen privilegiet att ständigt påminnas om deras 

överlägsenhet. 63 Jag vill påstå att en effekt av den kvinnliga underrepresentationen ger en törn åt 

kvinnors självförtroende som försvårar för kvinnor att utveckla ett genuint powertänk. Driva-egets 

läsare fick svara på frågan om hur den ojämlika representationen påverkat dem och svaren skilde 

sig även här markant mellan de manliga och kvinnliga respondenterna. Ett av svarsalternativen var 

”Det får mig att känna att jag har en mindre chans att slå igenom inom mitt yrke/klättra i karriären.”

Totalt var det noll av männen som svarade ja på frågan. Svaren visade även att merparten av 

kvinnorna i åldern yngre än 20-40 svarat att de uppmärksammat det och att det fått dem att känna 

att de har en mindre chans att slå igenom inom sitt yrke eller klättra i karriären. Då ett powertänk är 

viktigt för att individer skall känna sig manade att våga satsa på karriären samt att jag visste att 

media generellt underrepresenterar kvinnor var detta det resultat jag var beredd på. 

Kön spelar dock en fortfarande en stor roll för samhällets konstruktion och funktion. 64 Den i 

samhället rådande genusordningen följer hierarkins och åtskillnadens logik, att manlig överordning 

är norm.65 Jag tror att det gör att det är svårt för journalister att släppa tanken på att kvinnor inte 

borde vara en del av det som är mansdominerat. Därav att kvinnor om och om igen porträtteras 

utifrån det perspektivet. Hierarkins logik menar att mäns varande och handlingar uppfattas ha ett 

högre värde än kvinnors. Jag tror detta går att härleda till det faktum att män oftast är majoritet vid 

expertpaneler. Som om det faktum att majoriteten består av män är att kvalitetssäkra panelen. 

61   Irmelin Drake & Anne Grethe Solberg Kvinnor och ledarskap,(Lund 1996) 55.
62  Umeåregionens webbsida; www.umearegionen.se - Jämställdhet i  medier 2014.
63  Statens mediaråds webbsida; www.mik.statensmedierad.se Kategori - Kvinnor och män i medier 2014.
64   Anna Wahl, Charlotte Holgersson & Pia Höök, Ironi & sexualitet (Stockholm, 1998) 19.
65  Anna Wahl, Könsstrukturer i organisationer, (Stockholm 1992) 42.
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Det rådande kvinnosekulariserande genussystemetet som, bland annat genom media, reproduceras 

gör att den biologiska åtskillnadens mellan kvinnor och män porträtteras om och om igen och 

därmed legitimeras som sanning. 66  Min enkätundersökning visade att förebilder i media i relation 

till karriärmässigt självförtroende var viktigare för de kvinnliga deltagarna än de manliga. Detta 

faktum i kombination med att kvinnor samtidigt porträtteras i mycket mindre skala ser jag kan ha 

inverkan på kvinnors självförtroende och leda till att män kan ha lättare att bilda sig ett powertänk. 

Som Conell skriver i Om genus är det att gå mot det naturliga att bryta de mönster som ses som 

naturliga på grund av könstillhörighet. Att kvinnor på ett medvetet eller undermedvetet plan kan 

känna ett större behov än män av förebilder i media, och även då samkönade förebilder tror jag är 

följd av detta. Det sistnämnda tror jag också är en bidragande faktor till att det är lätt hänt att 

journalister för företagare, och även andra, i högre grad porträtterar män som naturligt 

framgångsrika och starka och att kvinnor mot alla odds ibland kan lyckas vara framgångsrika och 

starka.  Det hör till det rådande genusystemets logik. 67 Ur ett historiskt perspektiv har det funnits en

stor mängd kvinnor som framgångsrikt drivit företag men likväl är det männen som dominerat 

skildringarna av den svenska ekonomiska historien.68 Tillväxtverkets undersökning 

entreprenörskapsbarometern visar att grundläggande kunskap om företagande ökat fram tills idag 

och mest markant det senaste decenniet. Media har en avgörande roll för att den informationen 

sprids och har spridits så att information om företagande gjorts tillgänglig för allt fler.69 Detta ser 

jag som att medias roll som förebildsskapare för individer med entreprenörsdrömmar är viktig. 

Driva-egets chefredaktör har, som journalister över lag, en skyldighet att objektivt skildra världen. 

Hon menar att hon gärna skulle vilja att småföretagarvärlden bestod av 50% kvinnor, problemet är 

är att den faktiskt inte gör det. 70 Detta får mig att återkoppla till Drake och Solbergs glastak. Om 

media reproducerar en  organisationskultur genom att upprepande främst porträttera framgångsrika 

män så är ser jag att även media upprätthåller detta glastak för kvinnor genom att spegla samhället 

som sådant och skildra världen som mansdominerad.71 Här uppstår en hönan eller ägget-

problematik. Porträtteras inte kvinnor i samma utsträckning som män i företagstidningar minskar 

chansen att fler kvinnor inspireras till att bli företagare vilket i sin tur kan leda till att det finns färre 

kvinnor att porträttera i sammanhanget. De sociala incitament i samhället som uppmuntrar, styr och 

påverkar våra val är också präglade av sociala normer. Boschini menar att om en kvinna till 

exempel blir erbjuden två olika jobb, ett mansdominerat och ett kvinnodominerat kommer hon med 

stor sannolikhet att välja det kvinnodominerade oavsett om det andra jobbet är mer välbetalt. 72 Den 

66   Anna Wahl, Könsstrukturer i organisationer, (Stockholm 1992) 42.
67   Raewyn Connell, Om genus, s18 (Stockholm 2009 ).
68  Företagsamheten, webbsida; www.foretagsamheten.se Entreprenorer/Kvinnliga-företagare 2014.
69  Tillväxtverkets webbsida; www.tillvaxtverket.se - entreprenörskapsbarometern,  2012.
70   Intervju; Camilla Björkman, 2014.
71   Irmelin Drake & Anne Grethe Solberg Kvinnor och ledarskap, s50 (Lund 1996).
72    Anne D Boschini, Balans på toppen s13 (Stockholm 2004).
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ojämna statistiken som råder mellan hur många mån och kvinnor som idag startar egna företag tror 

jag är ett resultat av dessa sociala incitament. Att media sedan reproducerar denna föreställning 

genom att även där endast till 30% avbilda kvinnor gör att media hjälper till att upprätthålla en bild 

av de rådande könsmaktsordningen i samhället. 

Det faktum att Driva-eget aktivt arbetar för en jämställd könsordning i tidningen syns bland annat 

på att den bildmässiga representationen av män och kvinnor till antalet är mer jämställd nu än förut. 

Enligt Björkman kommer jämställdhetsarbetet att fortsätta i den riktningen. Björkman menar att en 

väg till att media generellt skall bli mer jämställd är att mediahusen bestämmer sig för att tillämpa 

strategier för att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågan. Detta svar kan kännas spretigt och väldigt 

beroende på olika medias skiftande strukturer och sammanhang, och precis så är det nog också. För 

media som från början är mansdominerade, som till exempel företagsmedia, är frågan så klart mer 

komplex. Det handlar då både om att tillfredsställa den befintliga läsarkretsen samt att locka nya, 

kvinnliga läsare. Björkman menar att hon inte tror att jämställdhet diskuteras i den utsträckning  

som behövs på tidningsredaktioner. Hon menar att hon upplever att  ämnet i stor utsträckning 

undviks och att det kan vara svårt att få upp ämnet i diskussion. För ett mer jämställt mediaklimat 

behövs det att jämställdhet blir ett självklart perspektiv och en sak som skulle kunna hjälpa menar 

Björkman är strikta direktiv för hur kvinnor och män skall representeras.73 Andelen kvinnor som 

blir företagare har ökat den senaste tiden men Driva-eget har själv publicerat artikeln Så skulle fler 

kvinnor bli företagare där de hävdar att om utvecklingen håller samma takt som nu skulle det dröja 

minst 40 år till innan hälften av alla företagare är kvinnor.74 Av denna anledning borde media för 

företagare tillämpa strategier för att inspirera och peppa kvinnor att våda satsa på en 

egenföretagarkarriär.

En fråga jag ställde mig angående förebilder, och som också gick ut till respondenterna, var frågan 

om vad som utgör just en förebild. Är det viktigt för kvinnor att ha just kvinnliga förebilder? Här 

har jag kommit fram till att representation till antalet och hur tidningar representerar inte 

nödvändigtvis hänger ihop eller har med varandra att göra även om båda aspekterna kan påverka. 

Björkman menade i intervjun att hon tror att kvinnor undermedvetet påverkas negativt av en 

underrepresentation av kvinnor och får det att verka som att kvinnor inte utgör en lika naturlig del 

av sammanhanget. Representationen i sig kan alltså ses som en slags förebild. Tidningar som 

Driva-eget med avsikten att inspirera företagare borde dock även tänka på hur de porträtterar män 

och kvinnor. En genusmedvetenhet och ett kritiskt förhållningssätt till rådande könsordningar i 

73   Intervju; Camilla Björkman, 2014.
74   Driva egets webbsida; www.driva-eget.se - så skulle fler kvinnor blir företagare, 2014.
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samhället hos tidningsredaktionerna skulle kunna ändra på hur företagstidningar porträtterar 

kvinnor och män.  Om kvinnor oftare blev porträtterade i en professionell kontext skulle det 

förstärka bilden av att kvinnor också är professionella. Företagstidningar borde förutom att oftare 

representera kvinnor även i högre utsträckning skildra kvinnor på en arbetsplats eller med den 

angelägna produkten. Detta istället för att upprätthålla skildringen av kvinnor som snygga modeller 

eller som hjältinnor som trotsat patriarkatet. Allt för att radera den stereotypa bilden av att 

företagaren som man och ibland med lite tur även kvinna.. Det tror jag skulle inspirera fler kvinnor 

till att starta eget företag. Om företagsmedia skulle arbeta med dessa frågor tills dess kvinnor 

framställs som lika självklara inom företagande både textmässigt, antalsmässigt och visuellt som 

männen skulle det kunna förstärka kvinnors powertänk. Att mediabilden av kvinnan ännu inte ser ut

så skulle kunna ligga till grund för att Driva-egets kvinnliga respondenter i min enkätundersökning 

visades vara i större behov av förebilder i media. 

Svaret på frågan vilket inflytande representation av kön har på Driva-egets läsare i relation till 

karriärmässigt självförtroende är komplex. Dock står det tydligt att det för de kvinnliga läsarna är 

viktigare med samkönad representation i media än för männen. Detta är problematiskt på två sätt 

som påminner om frågan om hönan eller ägget. Kvinnor tycks behöva större representation i media 

som en stärkande faktor för självförtroende och självkänsla. Om media fortsätter att reproducera 

bilden av en mansdominerad värld ges inte kvinnor samma möjlighet att bilda sig ett powertänk och

i det långa loppet kanske hindras satsa på sin karriär och till exempel starta eget företag. Om 

kvinnor fortsätter att vara underrepresenterade inom media för företagare är det sedermera den 

bilden som kommer att reproduceras om, och om igen. Driva-eget arbetar aktivt med att förbättra 

representationen av kvinnor i tidningen vilket jag anser behövs då de kvinnliga läsarna i 

enkätundersökningen svarade att förebilder i media är viktigt för deras självförtroende och 

självkänsla. Då både statistiskt sätt, att kvinnor visas vara en lika naturlig del av olika sammanhang 

och som kvinnliga förebilder på individnivå. Driva-eget är idag inte riktigt där, men på på god väg 

mot en jämställd representation av kvinnor och män. Detta anser jag kommer att kunna påverka 

tidningens kvinnliga läsare positivt samt även locka fler kvinnor att börja läsa tidningen. Ett mer 

jämställt mediaklimat kräver att mediahusen riktar sitt fokus på jämställdhetsfrågan. Enligt 

Björkman finns det en problematik kring jämställd representation och journalisters uppgift att 

granska och porträttera världen objektivt.  För ett mer jämställt mediaklimat behövs det därför att 

jämställdhet blir ett självklart perspektiv som media diskuterar och förhåller sig till. 
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4 Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker hur kvinnor och män representeras i företagartidningen Driva-eget genom att

utföra en kvalitativ analys av dragarbilder i tidningen, en kvalitativ intervju med tidningens 

chefredaktör Camilla Björkman samt en kvantitativ enkätundersökning som gick ut till tidningens 

prenumeranter. Det råder idag en kvinnlig underrepresentation i svensk press. Det jag vill utreda 

med denna uppsats är om media har makt att påverka individers självkänsla och yrkesval genom att 

porträttera världen som mansdominerad. Detta ojämställda medieinnehåll bekräftar en rådande 

maktstruktur där kvinnor underordnas och män överordnas. Min frågeställning är vilket inflytande 

representation av kön har på företagstidningen Driva-egets kvinnliga läsare i relation till 

karriärmässigt självförtroende samt vad som skulle kunna göras för att nå en mer jämställd 

representation i företagstidningar.  Jag har räknat hur ofta kvinnor och män förekommer bildmässigt

i tidningen men även granskat om det finns en skillnad mellan hur kvinnor och män representeras 

utifrån dragarbilders kontext och fokus. Enkätundersökningen visade att de kvinnliga 

respondenterna i större utsträckning än de manliga påverkas av mediaflödet när det kommer till 

förebilder och känner ett behov av förebilder i media. Undersökningen visar även att andelen 

kvinnor som startar företag är betydligt lägre än andelen män. Detta trots att kvinnor sedan 70-talet 

bevisligen är minst lika högutbildade på universitet och högskolor. Detta härleds i uppsatsen till att 

det finns en genusstruktur i samhället som vidhåller föreställningar om att kvinnor inte lika naturligt

som män förväntas satsa på karriären. Detta faktum återspeglas i bland annat i media riktade till 

företagare. Dels på grund av en till antalet kvinnlig underrepresentation och dels genom att kvinnor 

och män ofta framställs på olika sätt där kvinnor tenderar att avbildas genom ett icke-yrkesmässigt 

filter. Med utgångspunkt i att kvinnor tycks behöva större representation i media som en stärkande 

faktor för det karriärmässiga självförtroendet anser jag att det råder en problematik i den bristfälliga

kvinnliga representationen i media. Om företagstidningar som till exempel Driva-eget fortsätter att 

reproducera bilden av att männen är de som dominerar inom egenföretagande anser jag att kvinnor 

inte erbjuds samma möjlighet att inspireras till att starta företag eller tro på sin egen förmåga. Detta 

tror jag i längden kan hindra kvinnor från att satsa på sin karriär och till exempel starta eget företag. 

Lösningen på problematiken om kvinnors underrepresentation i Driva-eget skulle kunna vara att 

helt enkelt aktivt arbeta för att uppvisa män och kvinnor lika ofta och på samma sätt. 

Undersökningen visar dock att  lösningen på problemet är mer komplex än så. Journalister förväntas

skildra samhället objektivt och avbilda världen så som den faktiskt ser ut och värna om tidningens 

befintliga läsarkrets som just nu i huvudsak är män. Driva-eget startar i år ett mer fokuserat 

jämställdhetsarbete med målet att på något sätt komma förbi den problematiken och inspirera fler 

kvinnor till att dels läsa tidningen och i det långa loppet bli motiverade att satsa på egenföretagande.
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