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Denna jämförande studie ser på hur karriärmän och karriärkvinnor och deras kompetens 

konstrueras i svensk media. Analysmaterialet består av åtta artiklar från tidningen Karriär. 

Studiens syfte är att undersöka hur karriärkvinnor och karriärmän representeras och hur 

deras kompetens konstrueras i svensk media. Mot bakgrund av att arbetsmarknaden är 

ojämställd vill vi se om det finns någon skillnad mellan hur respektive kön representeras i 

artiklarna. För att se hur karriärpersoner konstrueras i media använder vi metoden CDA, 

kritisk diskursanalys. Studiens teoretiska ramverk utgörs av definitioner av begreppen 

karriär och kompetens samt av teorier om kulturteoretiskt perspektiv, representation och 

genussystem. 

Artiklarna har analyserats utifrån analysbegreppen lexikala val och utelämningar, samt 

analysfrågor som formats utifrån begreppet kompetens och Lindelöws kompetensmodell. 

Dessa analysverktyg har möjliggjort en kvalitativ kritisk studie av språket i artiklarna. 

Utifrån olika mönster som går att tyda i språket i artiklarna har materialet delats in i fyra 

olika diskursiva teman; män är mer kompetenta än kvinnor, privatliv är en kvinnosak, 

kvinnor får sin karriär och hängivna män gör allt för sina förtjänade karriärer. Flera av 

dessa teman går att koppla till hur kärriärpersonerna framstår som kompetenta utifrån 

studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning. Studiens resultat visar att män 

framstår som mer kompetenta än kvinnor. Detta bland annat på grund av att de har en mer 

heltäckande kompetens utifrån att olika delar av texten implicit och explicit antyder att 

män är mer kompetenta och mer lämpade att göra karriär. Resultatet visar även flera 

olikheter i representationen av karriärmän och karriärkvinnor.  
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ABSTRACT 

Author(s): Rebecka Jonsson and Sofie Karlsson 

Title and subtitle (English): “No one wants a knight with blank ammunition”. A 

comparative critical discourse analysis of the representation of career men an career 

women in Swedish media 

Language: Swedish 

Pages: 49 

 

This study views how career men and career women and their competence is constructed in 

Swedish media. The material in this study is based on eight different articles from the 

Swedish magazine Karriär. The purpose of the study is to investigate how career men and 

career women and their competence is constructed in Swedish media. With a background of 

that the Swedish labour market is unequal, we want to investigate if there are any differences 

about how gender is represented in the articles. To be able to examine how this is constructed 

in the Swedish media the method CDA, Critical Discourse Analysis is used. The theoretical 

framework is based on the definition of the concepts of career and competence and of the 

theories of; cultural theory, representation and the gendersystem. 

The articles have been analyzed based on the analytical concepts of suppression, 

lexicalization and on the definition of competence and Lindelöw’s competency model. These 

analytical tools have made it possible to do an qualitative critical discourse analysis of the 

language in the articles. Based on the patterns that has been interpreted from the language in 

the articles, the material has been divided into four thematic discourses; men are more 

competent than women, private life is a women’s matter, women receive their career and 

devoted men do everything for their earned careers. The most essential theme is that men are 

more competent than women. The study mainly shows that men appears to have more 

competence than women. This is because of that men seem to have a more comprehensive 

competence based on that different parts of the texts implicitly and explicitly implies that 

men are more competent and better suited for doing a career. The results also shows multiple 

differences in the representation of career men and career women.  

Keywords: Career, competence, critical discourse analysis, gender, representation, 

Swedish media 
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1. Inledning 

Utbildningsnivån i Sverige har under senare år ökat kraftigt, från att personer med minst tre 

års eftergymnasial utbildning i början av 90-talet omfattade 10% av de i yrkesverksam ålder 

till att år 2015 omfatta ca 25%. Unga ersätter kontinuerligt äldre personer med lägre 

utbildningsnivå på arbetsmarknaden vilket har resulterat i att utbildningsnivån i landet 

generellt ökat, och därmed att kraven och konkurrensen på arbetsmarknaden stigit radikalt 

under de senaste decennierna (Statistiska centralbyrån, 2015). Allt fler unga satsar på 

utbildning och karriär blir ett allt viktigare inslag i dagens samhälle.   

Förutom att många väljer att satsa på karriär är det även ett fenomen som allt mer florerar i 

dagens medier. I takt med att medielandskapet utökas med nya plattformar och funktioner 

får vi som konsumenter tillgång till innehåll vi inte haft förr. Bland annat kan 

mediekonsumenter numera ta del av otaliga framgångsrika personers liv och framgång i 

sociala medier. Andra typer av medieinnehåll där karriär förekommer är podcasts som 

Värvet och Framgångspodden där olika framgångsrika personer intervjuas, tv-serier som 

Million dollar listing där tittare får följa framgångsrika New York-mäklare eller filmer där 

framgångsrika personer porträtteras som i exempelvis The social network om Facebooks 

skapare Mark Zuckerburg. I tidningar som Veckans affärer, Chef och Karriär kan läsare ta del 

av berättelser om olika personers framgång.  

Viktigt i karriärssammanhang är begreppet kompetens. Kompetens är centralt för en persons 

förmåga att klara ett yrke och har på senare år blivit ett flitigt använt begrepp inom 

rekrytering (Illeris, 2013), varpå uppfattningen om personers kompetens är av vikt för en 

persons möjlighet att göra karriär. Representationen av karriärkvinnor och karriärmän i 

media både påverkar och påverkas av hur människor ser på dem i verkliga livet (Hall, Evans, 

& Nixon, 2013). Kvinnor är underrepresenterade på höga positioner inom arbetsmarknaden 

trots att det finns tydliga riktlinjer i Sverige om att eftersträva jämställdhet (Ds 

departementsserien, 2016:32), goda samhällsstrukturella förutsättningar för kvinnor att göra 

karriär (Bjursell & Melin, 2011) och att kvinnor sedan 70-talet investerat mer tid i utbildning 

än vad män har (SOU 2014:81). 

Leif Silberskys metaforiska uttalande, som gett namn åt denna studie och har sitt ursprung i 

studiens material, ”Ingen vill ha en riddare med lös ammunition”, syftar på att ingen vill ha 

en person utan kompetens och är talande för betydelsen av kompetens. Eftersom kompetens 

är centralt för att lyckas i arbetslivet är det intressant att undersöka representationen av 

kvinnor, män och deras kompetens i karriärssammanhang. Detta eftersom representationen 

dels kan påverka hur människor ser på karriärpersoner, dels kan påverkas av hur vår kultur 

ser på dem.     
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras information och viktiga företeelser som ligger till grund för denna 

studie. Förklaringar av könsfördelning på arbetsmarknaden och inom utbildning i Sverige, 

könsmässiga strukturella förutsättningar och könskvotering redovisas för att ge förståelse för 

olika könsmässiga förutsättningar i Sverige. Vidare redogörs för makt i samhället, mediernas 

makt och mediernas förutsättningar. Sist i detta kapitel återfinns en förklaring av sambandet 

mellan arbetsliv, genus och medier för att ge en förståelse för relationen mellan dessa och en 

grund för vidare läsning av denna studie. 

2.1. Könsfördelning på svensk arbetsmarknad idag  

Statistiska centralbyrån (SCB) visar i en undersökning av den könsmässiga fördelningen på 

arbetsmarknaden i Sverige att inom samtliga svenska företag är 36 procent av cheferna 

kvinnor och 64 procent män. Könsfördelningen bland chefer har blivit mer jämställd då 

andelen kvinnliga chefer har ökat med tolv procentenheter sedan 2002. Undersökningen 

visar även att av samtliga anställda i Sverige är 42 procent kvinnor och 58 procent män. 

Statistik baserad enbart på den privata sektorn visar dock att 34 procent av cheferna är 

kvinnor, och 66 procent män. Statistik från SCB och MI (Medlingsinstitutet) visar att av 

samtliga kvinnliga anställda inom offentlig och privat sektor har fyra procent av dessa 

chefspositioner och av alla anställda män utgör sju procent av chefer. I samtliga svenska 

styrelser sitter 23 procent kvinnor och 77 procent män och företagsledningar består av 28 

procent kvinnor och 72 procent män (Statistiska centralbyrån, 2013). 

Könsfördelningen på arbetsmarknaden skiljer sig mycket åt mellan olika branscher. SCB:s 

undersökning visar att år 2012 hade Landstinget störst andel kvinnliga chefer, som utgör 73 

procent. Vård och omsorgssektorn har flest andel kvinnliga anställda, 83 procent, medan 

byggnadsbranschen har lägst andel kvinnor, tio procent. Undersökningen visar att 85 procent 

av samtliga företag i Sverige numera jobbar med ett organiserat jämställdhetsarbete, en siffra 

som stigit med sju procentenheter sedan 2002 (ibid).  

På dagens arbetsmarknad domineras de ledande positionerna av män som har svenskt 

ursprung, en akademisk bakgrund och är gift med en kvinna. Även faktorer som social 

bakgrund och ålder spelar roll. Studier visar att det finns normer och föreställningar om 

chefskap som verkar för att män väljer män med samma bakgrund och livsstil. De män som 

stämmer överens med normen ges därmed fler och bättre möjligheter i karriären. Män 

framstår ofta som mer lämpliga kandidater för toppositioner än vad kvinnor gör. I studier 

framgår i intervjuer med män att de har föreställningar om kvinnor som annorlunda och 

bristfälliga. Kvinnor anses sakna rätt kompetens och utbildning, inte kunna spelreglerna, inte 
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ha samma typ av kontaktnät och att de väljer fel typer av chefsjobb. Många män uppfattar 

också att kvinnor väljer bort sin karriär genom att ta huvudansvaret för hem och familj (SOU 

2014:81). 

Problemet med skev könsfördelning på toppositioner i näringslivet är fortfarande i hög grad 

kopplad till kvinnor. Att kvinnor inte har tillräcklig kompetens, att de inte vill satsa på en 

karriär och att det finns en yrkesmässig problematik kring att kvinnor föder barn är 

fortfarande uppfattningar som gäller, och är några av anledningarna till att könsfördelningen 

på arbetsmarknaden är skev. Samtidigt har företag fått ett nytt tänk som innebär att de 

tycker det ser illa ut med få kvinnor på högre positioner. Den skeva könsfördelningen ses som 

omodern och som något negativt för företagets varumärke (ibid).  

2.2. Könsfördelning inom svensk eftergymnasial utbildning 

Att ha en bra utbildning är idag ofta viktigt för att nå högre positioner inom arbetslivet. 

Många individer söker till de bästa skolorna för att få den bästa utbildningen och därmed den 

typ av kunskap och färdigheter som värdesätts av arbetsgivare. Personer från de ”bästa” 

skolorna är sannolikt de som senare är mest framgångsrika på arbetsmarknaden. Studier 

visar att kvinnor ända sedan 1970-talet har investerat mer tid än män på att utbilda sig. Trots 

detta är det färre kvinnor på högre positioner än män. Längden på utbildningen kan därmed 

inte vara den faktorn som påverkar karriärsskillnaderna (SOU 2014:81). 

Högskoleverket har identifierat prestigeutbildningar som långa yrkesexamensprogram där 

man efter examen förväntas få en hög inkomst. Andelen kvinnor på sådana typer av 

utbildningar har under senaste åren ökat. Idag utgör kvinnor exempelvis mer än hälften av 

studenterna inom juridik (64 procent) och ekonomi (54 procent) samt cirka 28 procent inom 

teknik (Högskoleverket, 2008). Fler kvinnor borde därmed sitta på högre positioner eftersom 

deras karriärmöjligheter har förbättrats. Vad som idag kan tänkas om framtiden är att 

andelen kvinnor på toppositioner kommer öka med tid eftersom könsskillnaderna minskat 

bland de som tar examen inom karriärinriktade yrkesutbildningar vid de mer prestigefyllda 

universiteten (SOU 2014:81). 

Trots dessa utbildningsval är det i dagsläget svårare för kvinnor att uppnå toppositioner inom 

stora företag jämfört med vad det är för män. Slutsatsen i SOU 2014:81 är att även om 

utbildningsval är viktiga för att nå en topposition spelar kön en betydelsefull roll. Detta 

skapar en klyfta på högre positioner mellan kvinnor och män (ibid). 
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2.3. Könskvotering 

Den 9 september 2016 lade regeringen fram ett förslag om lagstiftad könskvotering i 

bolagsstyrelser för börsbolag och statliga bolag (Ds departementsserien, 2016:32). Syftet med 

könskvotering är att genom målinriktad rekrytering rätta till oönskad skev könsfördelning för 

att minska underrepresentation av något kön (Dahlerup & Freidenvall, 2008). Lagförslaget 

handlar om att vardera kön ska representeras av minst 40 procent. Lagen syftar till att 

skynda på utvecklingen för att nå ett från regeringens sida långsiktigt mål om jämn 

könsfördelning på arbetsmarknaden. Detta som en del av arbetet med att bekämpa 

begränsande könsnormer och strukturer och för att bryta mansdominansen i svenskt 

näringsliv vilka är kärnfrågor för jämställdhetspolitiken. Enligt regeringen ska kvinnor och 

män ha samma möjlighet i arbetslivet att nå befattningar som ger makt och inflytande (Ds 

departementsserien, 2016:32). 

Det faktum att det finns ett behov av att lagstifta kring könsfördelningen inom arbetslivet 

tyder på att den könsmässiga snedfördelningen anses vara ett allvarligt problem. Ytterligare 

tyder det på att utvecklingen mot bättre jämställdhet inte sker i önskad takt samt att den 

manliga normen inom högre positioner är så stark att det krävs lagar för att bryta den. 

Könskvotering har under en tid varit ett debatterat ämne i Sverige och lagförslaget om 

könskvotering i bolagsstyrelser fick stark respons, vilket gör att ämnet ojämställd 

arbetsmarknad är högst aktuellt i dagsläget. Det finns invändningar mot könskvotering om 

att det bryter mot principer om lika behandling och rekrytering utifrån individuella meriter 

(Dahlerup & Freidenvall, 2008).  

2.4. Könsmässigt strukturella förutsättningar på arbetsmarknaden 

Sverige är ett land där de strukturella förutsättningarna i samhället för kvinnor att göra 

karriär ofta beskrivs som goda. Detta på grund av att Sverige dels har lagstadgade rättigheter 

som främjar möjligheter att kombinera arbetsliv och familjeliv genom att bland annat 

erbjuda barnomsorg och föräldraledighet, dels att det finns direktiv om jämställdhet mellan 

könen inom organisationer (Bjursell & Melin, 2011). Detta innebär att kvinnors utsikter för 

att göra karriär i Sverige, ur ett samhällsstrukturellt perspektiv, bör vara goda. Ändå kvarstår 

problematiken med ojämn könsfördelning inom arbetsmarknaden.   

Den könsmässiga fördelningen inom olika elitområden i Sverige skiljer sig i hög grad, vilket 

indikerar att de strukturer som villkorar kvinnors förutsättningar att nå framgång skiljer sig 

åt mellan olika områden. Näringslivets elit är den mest mansdominerade inom hela 

makteliten, vilket betyder att de strukturer som präglar den hierarkiska ordningen inom 

näringslivet gör det svårt för kvinnor att klättra på maktskalan (Göransson, 2007).   



7 
 
 

2.5. Makt i samhället 

Giddens (1995) menar att maktförhållanden i samhället är resultat av mer eller mindre 

synliga intressekamper med inslag av över- och underordning som skapas genom 

reproduktion av dominerande strukturer. Det kan exempelvis handla om att vissa normer 

eller värderingar dominerar över andra med marginalisering eller förtryck av 

samhällsgrupper som följd (Giddens, 1995). Enligt postmoderna och diskursteoretiska 

perspektiv är makt något som ständigt skapas i olika processer av vardagliga handlingar, 

interaktion och meningsskapande. Utifrån dessa perspektiv finns makt inte samlad på ett 

ställe utan den uppstår, försvinner, förskjuts och återskapas i ständigt flytande 

meningsskapande processer (Berglez & Olausson, 2009). 

Makt i samhället är relevant inom denna studie eftersom vi undersöker och jämför hur genus 

representeras i medier. Representation av genus innefattar könsmaktsstrukturer (Hirdman, 

1988) vilket är en form av makt. Eftersom makt skapas bland annat genom meningsskapande 

processer (Berglez & Olausson, 2009), och att representation i medier är en typ av 

meningsskapande process (Hall, Evans, & Nixon, 2013), är makt i samhället kopplat till hur 

medierna representerar verkligheten. Förekommer vissa normer och värderingar inom den 

mediediskurs som rör karriärkvinnor och karriärmän, skulle dessa enligt Giddens (1995) sätt 

att se på makt, kunna influera de könsmaktstrukturer som opererar på arbetsmarknaden, och 

därmed påverka könsmässiga förutsättningar att göra karriär.  

2.6. Mediernas makt 

Enligt John B. Thompson (1995) finns fyra olika slag av makt som alla är baserade på olika 

typer av resurser inom olika institutioner. Massmedier har kommunikationsresurser vilket 

innebär att de besitter en symbolisk makt. Den symboliska makten är förmågan att påverka 

eller kontrollera omgivningen med symbol- och meningsproduktion vilket innebär makt att 

influera genom att förmedla idéer och budskap. Ju större och mer avancerad 

kommunikationsteknologin är, desto större är chansen för symbolisk påverkan på människor 

(Thompson, 1995). 

Medier är för många den enda källan till information om sådant som ligger utanför den egna 

vardagen. Därmed är människors uppfattning av verkligheten, som inte är baserad på egna 

erfarenheter, till stor del influerad av den verklighetsbild medierna ger. Detta faktum betyder 

att hur medierna framställer verkligheten formar hur människor uppfattar den, vilket kan få 

konsekvenser för ideologiska ståndpunkter och opinion i samhället (Strömbäck, 2009).  

Kopplat till vår studie kan medierna bidra till läsarens bild av karriärkvinnor respektive 

karriärmän. Läsarnas uppfattning om olika ämnen formas därav enligt Strömbäck (2009) av 
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hur medier väljer att skriva om dem. Medierna har därmed ett val att forma innehållet 

antingen efter de normer som finns, eller på ett mer nytänkande sätt. Det är viktigt att förstå 

vilken makt medier har eftersom mediernas konstruktion av karriärmän och karriärkvinnor 

är det som är intressant för denna studie.  

2.7. Mediernas förutsättningar 

Mediernas innehåll har makt över hur människor uppfattar verkligheten. Mediernas makt 

över innehållet är dock limiterat. Svenska medier har en komplex uppsättning av 

begränsningar, som innefattar regler, normer, rutiner och ideal att anpassa sig efter vilka 

formar sättet att arbeta på. Inom den kontext medierna verkar tvingas de förhålla sig till en 

rad olika organisatoriska, ekonomiska, politiska och tekniska faktorer, något som får 

konsekvenser för innehållet (Strömbäck, 2009). 

Dagens medielandskap befinner sig i kris då det utsätts för stora ekonomiska påfrestningar. 

Detta delvis på grund av att medieutbudet ökar kraftigt samt att nya plattformar ökat 

tillgängligheten. Den ökande konkurrensen lyfter mediers behov av att locka konsumenter till 

en ny nivå. Den generella trenden mot ett mer kapitalistiskt samhälle har även främjat ett 

medieklimat som handlar om att maximera vinster. Kommersialiseringstrenden har 

inneburit nedskärningar inom branschen, vilket innebär ökad arbetsbörda för de som är kvar 

och risken blir därmed att innehållets kvalitet blir sämre (ibid).  

Många medieaktörer blir allt mer beroende av annonsförsäljning, vilket gör att 

annonsköparna blivit allt viktigare för mediers överlevnad på marknaden. Detta faktum gör 

att annonsköpare fått en större maktposition inom medievärlden eftersom det är viktigt för 

medier att producera material som är i linje med det som annonsköparna står för. 

Beroendeställningen till annonsörer medför en risk att göra sig osams med de som står för en 

essentiell del av verksamhetens ekonomi. Detta för i sin tur med sig att medier formar 

innehållet på ett sätt som överensstämmer med de värderingar och normer som är etablerade 

i samhället, eftersom det minimerar risken för att publicera material som står i konflikt med 

annonsörernas ståndpunkter (ibid). En annan utveckling som kommersialiseringen och det 

ökade medieutbudet har bidragit till är ett behov för medierna att väcka uppmärksamhet och 

attrahera läsare. Denna utveckling har enligt teorier om medielogiken resulterat i att medier 

börjat använda sig av olika berättartekniker för att locka läsare. Exempel på sådana tekniker 

är stereotypisering, tillspetsning, förenkling, polarisering, personifiering etc. vilka riskerar att 

förvränga och förvanska representationen av verkligheten (ibid). 

Problematiken med kommersialisering kan leda till att medier i vissa fall skriver artiklar 

utefter normen som råder för att dels inte riskera att förlora sina annonsörer, dels för att inte 
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förlora läsare. Medierna formar därmed ofta sina artiklar utefter den allmänna uppfattning 

som finns kring ämnet hos läsarna (ibid). Dessa faktorer är viktiga att ha i åtanke eftersom de 

skulle kunna ha inverkan över de artiklar som analyserats i denna studie. Eftersom att vi 

bland annat tittar på huruvida normer och stereotyper som tidigare forskning visat finns i 

vårt material eller inte, är det intressant att se om artiklarna upprätthåller dessa normer och 

stereotyper eller inte. Med andra ord, om tidningen väljer att forma innehållet utefter hur 

den breda massan ser på ämnet. 

2.8. Arbetsliv, genus och medier 

Könsfördelningen inom höga positioner på svensk arbetsmarknad är skevt fördelad till fördel 

för män (Statistiska centralbyrån, 2013). Detta bland annat på grund av att det finns 

strukturer som opererar på ett sätt som gör det svårt för kvinnor att göra karriär (Göransson, 

2007). Basen för strukturer inom samhället utgörs bland annat av kulturella normer och 

värderingar, vilka medierna har makten att påverka genom meningsproduktion (Berglez & 

Olausson, 2009), samtidigt som förutsättningarna för medierna har konsekvenser för 

innehållet (Strömbäck, 2009). Konklusionen av detta är att mediernas makt att påverka 

människor har möjligheten att influera de normer och värderingar som finns inom vår kultur 

och därmed påverka strukturer inom samhället som skulle kunna komplicera kvinnors 

chanser att göra karriär.  
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3. Teori och begrepp 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk samt begrepp som är centrala för 

undersökningen. Detta med avsikt att redogöra för de utgångspunkter som ligger till grund 

för denna studie. Teorierna och begreppen har en avgörande roll för designen av denna 

studie, tolkning av de resultat som framgår av den samt diskussion kring dessa.  

3.1. Genussystemet 

Hirdman (2003) skriver om att med hjälp av begreppet genus går det att närma sig en 

förståelse för hur människor formas till män och kvinnor utifrån samhällets normer 

(Hirdman, 2003). Genus är ett ord som skiljer kultur från biologi, och med genussystemet 

förklaras kvinnlig social underordning som verkan av kulturell konstruktion och 

meningsskapande, inte som naturgiven. Genussystemet handlar om en dynamisk struktur 

som innefattar nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som gör att 

kvinnor och män befinner sig på olika horisontella och vertikala nivåer i samhället. Hirdman 

(1998) menar att varje samhälle upprätthåller en hierarkisk ordning genom att tillskriva 

könen olika roller, uppgifter och positioner, vilket strukturerar status i form av över- och 

underordning och placerar kvinnor och män på olika maktnivåer (Hirdman, 1988). 

Genusskillnader konstrueras av samhället genom systematisk kategorisering av manligt och 

kvinnligt. Biologiska skillnader är inte nog för att skilja maskulint från feminint utan 

samhället tillskriver könen rekvisita i form av egenskaper, platser, sysslor, saker, kläder etc. 

som kontrasterar och förstärker skillnader mellan könen (Hirdman, 2003).    

Hirdman (2003) skriver; ”Att vara man är att inte vara kvinna. Att vara man är att vara 

normbärare” (Hirdman, 2003, s.65). Dessa påståenden kallas för maskulinitetens lagar som 

ger uttryck för ”att göra genus är att göra skillnad” (Hirdman, 2003, s.65). Detta är en av de 

principer som utgör pelarna för genussystem – isärhållandet av könen. Isärhållandet innebär 

att vad som är kvinnligt respektive manligt hålls isär och ses som motsatser (Hirdman, 

2003). De grundsatser som isärhållandet bygger på är dels dikotomi - att vad som är manligt 

inte får blandas ihop med vad som är kvinnligt, ett fenomen som Hirdman (1988) kallar 

”isärhållandets tabu”, dels hierarki - att mannen är normen och ses som mer värdefull vilket 

yttrar sig i manlig överordning (Hirdman, 1988). 

Män har som en form av överordning privilegiet att vara mångfasetterade genom att värja sig 

från stereotyper och hopklumpning, som är en av underordningens metoder. Konkreta 

stereotyper om hur män är förekommer mer sällan än stereotyper om hur män inte är. 

Mannen är inte ”mjuk, känslosam, oförmögen till högre tänkande” etc., vilket innebär att 
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orden som är motsatsen till de ord som beskriver vad en man inte är beskriver vad en man är. 

Beskrivningar av hur män inte är öppnar för förståelse av drivkrafter bakom schablonisering 

av kvinnor. Enligt Hirdman beskrivs kvinnan antingen som en mindervärdig version av 

mannen eller som en manifestation av vad mannen inte är (Hirdman, 2003). 

Arbetsmarknaden är ett exempel på en arena där kvinnor och män återfinns inom olika 

sektorer och positioner, och är den arena där isärhållandet syns tydligast (Hirdman, 2003). 

Analyser av genussystemet kan förklara vilka faktorer som underlättar isärhållandet och 

synliggöra dolda mekanismer som ger upphov till ojämställdhet. Genom empirisk 

undersökning är det möjligt att se vilka isärhållande former som legitimerar manlig 

överordning vid den aktuella tidpunkten (Hirdman, 1988).   

Eftersom denna studie fokuserar på arbetsmarknaden och på hur könens kompetens 

representeras i media hjälper teorin om genussystemet oss att tolka vad resultaten av 

analysen skulle kunna innebära för maktordningen mellan män och kvinnor. Med stöd i 

denna teori kan vi tolka skillnader som framgår av resultatet och bidra med insikt om 

eventuella faktorer som understödjer ett isärhållande som skulle kunna ha konsekvenser för 

den svenska arbetsmarknaden. Teorin kan även bidra till att urskilja dolda normer som 

produceras av medier som skulle kunna vara en bidragande orsak till att en ojämställd 

arbetsmarknad upprätthålls.  

3.2. Representationsteori 

Stuart Hall var en etablerad forskare inom forskningsområdet cultural studies och är en av 

grundarna till forskningstraditionen (Gripsrud, 2011). Ett av Halls bidrag inom cultural 

studies är teorin om representation. Representation handlar om processer av 

meningsskapande genom att medlemmar av en kultur använder språket för att kommunicera 

samtidigt som kommunikationen skapar kulturen. En kultur definieras som människor som 

delar uppfattningar, och språket är ett sätt för människor att begripliggöra världen 

tillsammans och producera en delad uppfattning av världen. Därav är språket centralt för en 

kultur som producent av gemensamma värderingar och förståelser (Hall, Evans, & Nixon, 

2013). 

Ett sätt att se på representation är som processer där mening inom kulturer skapas i länkar 

mellan den konceptuella världen (den riktiga världen), mentala koncept av världen som vi 

bär med oss i huvudet och olika betydelser i språket som kommunicerar dessa koncept. 

Människor har sin förståelse för världen samlad i mentala koncept som bär på uppfattningar 

om hur den fungerar och ser ut. Utan dessa mentala koncept hade världen varit omöjlig för 

människor att tolka på ett meningsfullt sätt (ibid).  



12 
 
 

Det finns ingen fixerad mening hos fenomen eller objekt utan det är processer av 

meningsskapande kommunikation som påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omvärld. De 

mentala koncepten som representerar världen i våra huvuden och som avgör hur vi uppfattar 

den skapas alltså genom kommunikation som representerar världen. Att kommunikationen 

representerar världen medför att strukturer, normer och värderingar som råder ges uttryck 

för genom språket, vilket i sin tur innebär att språket formas av hur världen ser ut. Därmed 

är representation ett dialektalt förhållande där språket påverkas av och påverkar den kontext 

det finns inom. Detta innebär en möjlighet för språket att förstärka, reproducera eller 

motsätta sig den aktuella föreställningen om hur världen ser ut (ibid).   

Dyer (2002) har en hypotes om att en del av förklaringen till hur sociala grupper behandlas 

ligger i hur de behandlas i den kulturella representationen av dem. Denna representation har 

betydelse för hur personer utanför en grupp ser på dem inom en grupp, och hur personer 

inom en grupp ser på sig själva, vilket påverkar gruppmedlemmarnas maktposition och 

förutsättningar i samhället (Dyer, 2002).  

Foucault (1972) menar att språkliga diskurser är meningsskapande system av representation 

samt att det finns en relation mellan diskurs, kunskap och makt. En diskurs innebär ett visst 

sätt att uttrycka sig om ett ämne som definierar ett accepterat och bra sätt att tala, skriva och 

uppföra sig på, samtidigt som det i sin tur begränsar andra sätt att tala, skriva och uppföra 

sig på. Foucault (1972) menar att diskurser är uttryck för påståenden, som förekommer i 

olika texter och inom olika institutioner, med en gemensam underliggande mening vilken 

bildar kunskap. Människors kunskap ligger sedan till grund för formationen av 

maktstrukturer i samhället (ibid). 

Representationsteori är relevant för denna studie eftersom den visar att hur man talar eller 

skriver om något har betydelse för hur det uppfattas av människor samtidigt som samhällets 

normer och värderingar representeras genom språket. Språket har enligt denna teori 

förmågan att påverka människors förståelse, tänkande och kunskap om världen samtidigt 

som det kan representera redan existerande föreställningar (ibid). Detta gör det möjligt att, 

med stöd i denna teori, reflektera över vad mediernas diskursiva framställning av 

karriärkvinnor och karriärmän dels skulle kunna innebära för samhället, dels över vad 

representationen av dem säger om samhället.  

3.3. Kulturteoretiskt perspektiv 

Ett kulturteoretiskt perspektiv gör det enklare att förklara de föreställningar och 

berättelsemönster som opererar i medietexter genom att väga in hur de som producerar dem 

påverkas av den kulturella kontext de verkar inom. Detta synsätt gör det möjligt att förstå 
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förekomsten av stereotyper och generaliserande beskrivningar inom media. Enligt Schudson 

(2003) vill alla kulturer behålla de föreställningar som finns intakta, och därmed är 

avvikelser från kulturens förutfattade kategorier besvärande för samhället. Avvikelser bemöts 

med försök att bevara och förstärka de normer och den moraliska ordning som råder inom 

kulturen (Schudson, 2003). 

Detta perspektiv hjälper oss att se resultatet i relation till vår kultur. Det som framgår av 

analysen kan vi med hjälp av denna teori förstå i förhållande till de normer och värderingar 

som förekommer i samhället. Utifrån den språkliga representation resultaten pekar på kan vi 

spekulera i vilka ideologiska ståndpunkter som finns kring genus på arbetsmarknaden.  

3.4. Karriär 

Karriär kan definieras som en ”successiv befordringsgång inom ett yrke(sområde) e.d. ofta 

med tanke på enskild persons avancemang e.d. men äv. allmänt om möjligheterna till 

befordran inom yrket” (Karriär, u.å.). Enligt Douglas T. Hall (2002) går begreppet karriär att 

se på fyra olika sätt: karriär som befordran, karriär som yrke, karriär som livslång följd av 

olika jobb och karriär som en livslång följd av olika rollrelaterade erfarenheter. De sätt att se 

på karriär som är mest väsentliga för vår studie är karriär som befordran och karriär som 

yrke. I karriär som befordran görs karriär genom att klättra upp för en organisations hierarki. 

Det kan innefatta att personen i fråga får mer ansvar eller flyttar till bättre organisationer. I 

karriär som yrke handlar karriär om att det finns en tydlig struktur för hur man klättrar i 

karriärstegen, exempelvis inom juristyrket där det kan innebära vägen från juridikstudent till 

domare (Hall, 2002). 

Inom ramen för denna studie definierar vi karriärpersoner som individer som har en hög 

position inom arbetslivet. Med hög position menar vi en roll som är på hög nivå inom ett 

företag eller inom en bransch och att positionen innebär makt, ansvar och för det mesta hög 

lön. Vi inkluderar inte enbart personer positionerade som chefer i karriärsbegreppet utan 

även personer som på annat vis är framgångsrika inom ett arbetsområde eller en bransch. 

3.5. Kompetens 

Den definition av kompetens som framförallt används inom denna studie är Ellströms (1992) 

beskrivning av kompetens som ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en 

viss uppgift, situation eller kontext” (Ellström, 1992, s. 21). Ur detta perspektiv ses 

kompetens som en persons förmåga att omsätta kunskap till handling i olika sammanhang 

(Ellström, 1992). Ordet kompetens kan beskriva en persons förmåga inom många olika 

områden, men inom detta arbete använder vi begreppet kompetens i relation till arbetsliv. En 
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persons kompetens kan utgöras av olika komponenter. En komponent som är avgörande för 

kompetens på arbetsmarknaden är utbildning (Andersson, 2014). 

Andersson (2014) menar att kompetens har så kallat bruksvärde. Med bruksvärde menas 

kompetens som är värdefull för en arbetsgivare genom att den kan ”brukas” inom ett företag 

för att skapa mervärde och resultat. Kompetens som är relevant i relation till det arbete som 

ska utföras avgör värdet av en persons professionella kompetens. Ju mer relevant kompetens, 

desto högre värde har en person på arbetsmarknaden (Andersson, 2014). 

3.5.1. Lindelöws kompetensmodell 

Lindelöws (2016) kompetensmodell är baserad på olika kompetenskrav som arbetsgivare 

ställer på medarbetare och chefer. Utifrån observationer har Lindelöw (2016) utvecklat en 

modell som innehåller ett antal begrepp som innefattar olika typer av kompetenser dels från 

utbildning, arbetserfarenhet med mera, dels andra egenskaper som arbetsgivare värdesätter. 

Dessa begrepp är i sin tur uppdelade i fyra olika kategorier; personliga förmågor, sociala 

färdigheter, ledarskapsförmågor och intellektuella färdigheter (Lindelöw, 2016).   

Personliga förmågor berör en persons förmåga att kunna hantera sig själv och att kunna 

reagera. Sociala färdigheter innebär en persons förmåga att relatera till andra och att ha 

mellanmänskliga förmågor. Ledarskapsförmågor ses som klassiska och återkommande 

dimensioner när det gäller kompetens hos ledarprofiler och karriärmänniskor. Intellektuella 

färdigheter berör en människas analytiska kapacitet och förutsättningar att mentalt klara av 

vissa typer av arbetsuppgifter. Intellektuella färdigheter och ledarskapsförmågor är förmågor 

som är direkt kopplade till professionell kompetens och som avgör hur kapabel en person är 

att yrkesmässigt klara en uppgift. Personliga förmågor och sociala färdigheter är 

kompetenser som inte är direkt kopplade till yrket utan är egenskaper som är eftertraktade 

oberoende vilken arbetsuppgift som är aktuell. Därmed står intellektuella färdigheter och 

ledarskapsförmågor ur ett arbetsmarknadsperspektiv i relation till yrke till skillnad mot 

personliga förmågor och sociala färdigheter (ibid).  

Inom personliga förmågor värdesätter företag egenskaper som personlig mognad, 

flexibilitet, självständighet, integritet etc. Sociala färdigheter innefattar förmågor som 

samarbetsförmåga, empatisk förmåga, muntlig kommunikation etc. Kategorin 

ledarskapsförmågor omfattar egenskaper som ledarskap, strategisk, helhetssyn, beslutsam 

etc. Inom intellektuella färdigheter finns egenskaper som språklig analytisk förmåga, 

specialistkunskap, numerisk analytisk förmåga etc. (ibid). (För fullständig översikt av 

samtliga kompetenser i Lindelöws kompetensmodell, se bilaga 2).   



15 
 
 

Begreppet kompetens är en utgångspunkt för denna studie eftersom en del av syftet är att 

undersöka hur kompetens konstrueras i media. För att kunna undersöka kompetens måste 

det finnas en konkret beskrivning av ordets innebörd. Denna begreppsförklaring är dessutom 

utgångsläget för analysschemat. Eftersom att vi undersöker vilka kompetensförklaringar som 

uppträder i texterna söker vi därför beskrivningar som stämmer överens med definitionen av 

kompetens. Lindelöws modell innehåller fyra kategorier som täcker de förmågor som tyder 

på kompetens utifrån studier av arbetsmarknaden, vilket ger teoretisk förankring åt 

analysen. 
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4. Tidigare forskning 

En hel del forskning har gjorts om män och kvinnor i media samt om hur karriärkvinnor och 

karriärmän gestaltas i media. I detta kapitel kommer forskning inom följande områden att 

presenteras; kvinnor och mäns förutsättningar att göra karriär, representation av kvinnor 

och män i media och bilden av karriärmän och karriärkvinnor i media. Denna forskning ger 

dels en överblick över forskningsfältet, dels en grund för denna studie. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse av denna studies bidrag till forskningen. 

4.1. Kvinnor och mäns förutsättningar att göra karriär 

Studier har visat att det ställs högre krav på kvinnor på toppositioner än vad det gör på män. 

Forskning tyder på att kvinnor möter strukturella hinder på sin arbetsplats som gör det 

svårare för dem att klättra inom organisationer.  

I studien Men and women of the corporation undersöker Kanter (1993) bland annat vad det 

är för personer som lyckas med sin karriär. Kanter (1993) beskriver att en chefsposition är 

osäker då det är en position som andra medarbetare vill komma åt. För att minska 

osäkerheten kan chefer skapa tillit till andra individer i sin omgivning och det händer därför 

ofta att chefer väljer medarbetare som liknar dem själva. Kanter (1993) menar att nyckeln till 

framgång kan vara att omge sig av personer som liknar sig själv, oavsett om de är de mest 

kompetenta eller inte. Eftersom män sitter på en majoritet av olika toppositioner kommer 

dem enligt detta mönster att fortsätta att välja män (Kanter, 1993). 

Kanter (1993) menar att det finns ett flertal olika strukturella hinder för kvinnor att göra 

karriär. I studien menar Kanter (1993) att ett hinder för kvinnor finns i 

organisationsstrukturen, i det som kallas för glastaket. Dessa strukturella hinder beror på att 

individer agerar i linje med den position de har inom organisationsstrukturen, oavsett kön. 

Eftersom att färre kvinnor än män sitter på högre positioner möts kvinnor av fler strukturella 

hinder än män. Kvinnors karriärambitioner är således inte mindre än mäns, utan kvinnor är 

begränsade av sina positioner i organisationsstrukturen. Dessa hinder hade kunnat lösas om 

kvinnor fick större makt i organisationen. Kvinnor hålls därmed tillbaka från att klättra till 

högre positioner på grund av de hinder och könsmönster (glastaket) som finns i 

organisationsstrukturen (ibid). 

Karriärkvinnor har större press på sig och har högre krav på att synas än vad karriärmän har. 

Kvinnor får ofta representera kvinnor som grupp och deras handlingar blir symboliska för 

hur kvinnor kan prestera. När en kvinna presterar bra eller utmärker sig på något sätt, kan 

det ses som en avvikelse från normen. Eftersom kvinnan i nuläget tillhör en minoritet på 
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olika ledande positioner blir dennes agerande mer synligt, vare sig det är något positivt eller 

negativt. Detta är en så kallad synlighetseffekt, vilket innebär en större press på kvinnor än 

på män att prestera för att de ska få sin kompetens erkänd (ibid).  

4.2. Representation av kvinnor och män i media 

På senare tid har det skett en förändring i hur kvinnor och män framställs i media. Genus är 

ett område som forskats på i allt större utsträckning under de senaste åren i takt med att 

jämställdhetsdebatten i samhället ökat.  

Enligt den senaste versionen av studien Global Media Monitoring Project (GMMP) från 2015 

baserad på medierapportering från 114 länder världen över är andelen kvinnor i det globala 

nyhetsflödet 24 procent. Representationen av kvinnor har inte förändrats sedan fem år 

tidigare, 2010, och många olika könsstereotyper som tidigare uppmärksammats förekommer 

fortfarande i nyhetsflödet. Maria Edström och Josefine Jacobsson har skrivit den svenska 

rapporten Räkna med kvinnor (2015) baserat på resultat från GMMP:s rapport. Studien 

visar att kvinnor är underrepresenterade i nyhetsrapporteringen i svensk media. Omkring 70 

procent av nyheterna handlar om män, en siffra som varit oförändrad sedan 1990-talet. Detta 

leder till att media mestadels speglar mäns verklighet och att kvinnors perspektiv och åsikter 

i många fall uteblir. Få nyheter har kvinnor som huvudpersoner och endast nio procent av 

nyheterna handlar om jämställdhet eller brist på jämställdhet i samhället (Edström & 

Jacobsson, 2015). 

Rebecca L. Collins (2011) skriver i sin artikel Content Analysis of Gender Roles in Media: 

Where Are We Now and Where Should We Go om hur kvinnor och män framställs i två olika 

tidningar. I studien framgår att kvinnor var underrepresenterade i de båda tidningarna och 

när de väl förekom var det i negativa sammanhang. Collins (2011) hävdar att media skildrar 

en stereotypisk bild av kvinnor och femininitet. Kvinnor blir ofta underordnade och 

sexualiserade vilket framträder bland annat i deras olika positioner och ansiktsuttryck på 

bilder i artiklarna. Kvinnor framställs ofta som hemmafruar, föräldrar, sexuella ”gatekeepers” 

och ickeprofessionella. Collins (2011) är kritisk till att medier representerar kvinnor på detta 

sätt och menar att en sådan representation av kvinnor kan vara skadligt för läsare (Collins, 

2011). 

4.3. Bilden av karriärmän och karriärkvinnor i media 

Det finns en del forskning om hur media skriver om kvinnor och män inom arbetslivet. 

Studier visar att det finns olikheter i hur karriärmän och karriärkvinnor framställs i media 
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och att det finns olika strukturer på arbetsmarknaden och i samhället som gör det svårare för 

kvinnor att göra karriär. 

Conradssons och Rundquists (1997) studie Karriärkvinnan- myt och verklighet ur 

etnologiskt perspektiv handlar om hur karriärkvinnor lyckats ta sig till toppen, om deras 

dubbelarbete och om deras privatliv. Något som framgår av studien är att många kvinnor 

upplever att journalister vinklar framgång till ett problem, speciellt i relation till familjen, och 

att journalisterna ställer fel typ av frågor. Ändå tycker många att det är bra att synas i media 

för att få publicitet. I det tidningsmaterial som studien omfattar förekommer inte ordet 

karriär i samband med kvinnor i media förrän på 1960-talet. Att få kvinnor sitter på 

chefspositioner i förhållande till män framställs ofta i medierna vara på grund av kvinnors 

privatliv (Conradson & Rundquist, 1997). 

I olika artiklar som rör karriärkvinnor och karriärmän förekommer en viss gränsdragning 

mellan arbete och privatliv där det finns en tydlig struktur kopplad till kön vad det gäller den 

journalistiska framställningen. Studien visar att karriärmän mer sällan får personvinklade 

och närgångna frågor jämfört med vad många karriärkvinnor får, samt att beskrivningar av 

yttre attribut oftare förekommer hos kvinnor än hos män. Ju mer makt kvinnor besitter, 

desto mer respekt möts de av i media. Främst är det unga karriärkvinnor som inte jobbat så 

länge som bemöts av personligt ställda frågor. Exempel på olika beskrivningar i intervjuer 

kan vara ”kort-korta kjolar” eller intervjupersonens ögonfärg. Ett stort fokus i media ligger på 

hur karriärkvinnan får ihop sitt liv med familj och jobb, det så kallade dubbla ansvaret. 

Conradsson och Rundquist (1997) beskriver journalisternas inställning till en kvinna med en 

hög position som att ”her private life is very much part of her public persona” (ibid). 

En stereotyp av karriärkvinnan är att hon inte kan separera arbete och fritid och att hennes 

arbete därför gör intrång i hemmet. Många artiklar i media tyder på att kvinnor inte klarar av 

att anta två sådana viktiga antaganden som familj och arbete samtidigt (Conradson & 

Rundquist, 1997). Även Kanter (1993) skriver i sin studie om olika stereotyper av 

karriärkvinnan som förekommer, exempelvis att hon är modern, förförisk, en maskot etc. 

Ofta anses det vara lättare på en arbetsplats att acceptera karriärkvinnan som en viss 

stereotyp, men följden kan vara att kvinnor inte får chansen att visa sin fulla kompetens 

(Kanter, 1993). 

Zulkifli (2015) skriver i sin studie om hur karriärkvinnor framställs i malaysisk media. 

Studien visar att karriärkvinnor idag har stor press på sig att prestera. De måste ha rätt typ av 

personlighet, attityder och färdigheter för att framstå som en idealisk karriärkvinna. Studien 

visar att karriärkvinnor måste prestera lika bra, om inte bättre, än karriärmän och att de ofta 

måste lyfta fram sina kvinnliga drag. Karriärkvinnor måste även vara accepterade av sina 
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kollegor likt väl accepterade av hela organisationen. Studien visar även att media ständigt 

försöker forma kvinnor utefter de identiteter de föredrar (Zulkifli, 2015). 

Blomquist och Eriksson (2011) har studerat hur kvinnors jobbförhållanden inom ICT-sektorn 

är presenterad i svenska nyhetstidningar. Artiklarna är publicerade i fyra olika 

nyhetstidningar mellan 1994 och 2004: morgontidningarna Svenska Dagbladet och Dagens 

nyheter, kvällstidningen Aftonbladet och branschtidningen Computer Sweden. I artiklarna 

framgår att kvinnor tar mindre risker än män och att det är anledningen till att det finns få 

kvinnor i styrelseledningen och på andra höga positioner. En kvinnlig IT-manager säger att 

”There are only a few women IT executives for the same reason there are so few women in 

high-level positions everywhere. We get to a certain level, but no further” (Blomquist & 

Eriksson, 2011).  

Vad media väljer att skriva om kan påverka människors ståndpunkter och därmed 

människors handlingar. Cecilia Bjursell och Lisa Bäckvall (2011) har studerat hur kvinnor i 

familjeföretag representeras i media för att undersöka vilka diskurser som förekommer i 

samband med kvinnor som äger och leder familjeföretag. Syftet med studien är att se hur 

olika roller hos en karriärperson är presenterade i svensk media, och vilken betydelse det kan 

få för rollstadgandet. De diskuterar även huruvida medias diskurser upprätthåller 

traditionellt stereotypa roller eller om de bidrar till att stadga nya (Bjursell & Bäckvall, 2011). 

Bjursell och Bäckvall (2011) skriver att ett hinder för kvinnor att satsa på sin karriär är det så 

kallade dubbelansvaret, att vara dels mamma och dels karriärkvinna. En tydlig likhet i det 

studerade materialet är att kvinnor beskrivs som just kvinnor eller mammor, och att det finns 

ett fokus på hur de klarar av att vara mammor och/eller kvinnor samtidigt som de driver ett 

företag. Mediediskursen särskiljer kvinnliga ledare, chefer etc. från män i ledande positioner. 

Karriärkvinnor möter ständigt olika problem i arbetslivet och problem med det dubbla 

ansvaret (ibid). 

Bjursell och Bäckvall (2011) skriver att strukturer av olika roller i media reflekterar 

samhällsstrukturen. Ett exempel är att medier konstruerar karriärkvinnan som någon som 

bryter mot den manliga normen i näringslivet vilket stämmer överens med många kvinnors 

verklighet. Mediernas konstruktion av kvinnor speglar både en konservativ och innovativ 

rollbild av karriärkvinnan. Å ena sidan stärks den traditionella synen på kvinnor genom en 

konservativ framställning av karriärkvinnor, å andra sidan kommer problematiken som 

karriärkvinnor möter upp på agendan. Det faktum att media representerar 

karriärkvinnerollen och synen på den i sin diskurs, kan innebära att genusproblematiken 

sakta men säkert kommer att minska (ibid).  



20 
 
 

Vad som är tydligt är att det oftare ställs personliga och ytliga frågor till karriärkvinnor än till 

karriärmän. Kvinnor bemöts ofta också som kvinnor i grupp i media. Även när kvinnor är 

med i media angående sin karriärroll möter de många frågor kring familj och barn och hur de 

hinner med det dubbla ansvaret. Mediediskursen om karriärkvinnor är därmed ofta kopplad 

till familjeliv och media uppehåller till viss del den traditionella synen på karriärkvinnan. 

All tidigare forskning som finns presenterad ovan visar att synen på karriärmän och 

karriärkvinnor skiljer sig åt både i media och på arbetsmarknaden. Kvinnor är 

underrepresenterade i media och möter mer strukturella hinder som gör det svårare för dem 

att nå toppositioner i arbetslivet. Den tidigare forskningen ger en inblick i de olika 

förutsättningar som finns för karriärkvinnor och karriärmän och ger en bra referenspunkt för 

studien. Det är även i sin tur intressant att se huruvida dessa strukturer, stereotyper etc. 

återfinns eller inte i dagens medietexter. Resultaten som tidigare studier visar kan utifrån 

likheter och skillnader sättas i relation till resultaten av denna studie.  

4.4. Studiens bidrag 

Det finns redan en del forskning om hur kvinnor och män konstrueras i media i relation till 

yrkesliv. Det som skiljer vår studie från de som gjorts tidigare är att vi har ett unikt fokus på 

kompetens som inte förekommer i tidigare studier om genusrepresentation i media av 

personer som är framgångsrika i arbetslivet. Många av de tidigare studierna har, även om de 

är jämförande, tyngdpunkt på representationen av kvinnliga karriärpersoner, medan vi i vår 

studie undersökt representationen av båda könen i samma utsträckning.  

Kompetens är en avgörande faktor för huruvida personer anses kunna sköta en uppgift eller 

inte och är därmed intressant att undersöka eftersom det kan vara avgörande för hur 

personer betraktas som kvalificerade för arbete på högre positioner. Hur kompetens 

konstrueras kan därmed vara av betydelse för förutsättningar på arbetsmarknaden.  

Det finns ett behov av att frekvent uppdatera forskningen om genusrepresentation, eftersom 

genus är en viktig samhällsfråga och relevant för debatten om jämställdhet samt är ett 

område som är i ständig förändring. Det finns ingen aktuell forskning i Sverige som jämför 

representationen av kvinnor och män i karriärsammanhang vilket betyder att det finns en 

relevans i uppdaterad forskning på området. Denna studie kan därmed bidra till förståelse 

för hur dagens representation av karriärkvinnor och karriärmän i media ser ut och hur den 

skiljer sig mellan könen. En jämförande studie av genusrepresentationen i media gör det 

möjligt att uttyda mekanismer vilka skulle kunna vara faktorer som ger upphov till 

ojämställdhet på arbetsmarknaden (Hirdman, 1988).  
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Kommunikation är en av de vardagliga handlingar av meningsskapande processer som 

influerar strukturella maktförhållanden i samhället (Hall, Evans, & Nixon, 2013). 

Jämställdhet på arbetsmarknaden är en form av maktförhållande, och därmed kan kunskap 

om svenska mediers kommunikation på området bidra med ett närmande till förståelse och 

medvetenhet om mediernas betydelse för strukturer som påverkar den könsmässiga 

fördelningen på arbetsmarknaden. Samtidigt reproducerar medier de normer och 

värderingar som existerar i samhället (Hall, Evans, & Nixon, 2013), vilket betyder att vi 

utifrån vår analys även kan spekulera i hur genusnormer kring arbetsmarknaden ser ut. 

Därmed kan resultaten av denna studie vara användbara genom att de kan bidra till 

förståelse kring vad som kan behöva göras för att bryta strukturer som har negativ inverkan 

på könsmässiga förutsättningar i samhället.  
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5. Syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt presenteras studiens syfte samt de frågor syftet är nedbrutet till och som 

analysen är menad att ge svar på. Även det problem som ligger till grund för studiens 

relevans och varför ämnet är intressant ur både ett vetenskapligt och samhälleligt perspektiv 

redogörs för. I avsnittet finns även en beskrivning av målet med studien.   

5.1. Problemformulering 

Svensk arbetsmarknad är i dagsläget inte speciellt jämställd då det finns fler män än kvinnor 

på höga positioner inom arbetslivet (Statistiska centralbyrån, 2013). Samhället påverkas 

enligt teorier och tidigare forskning av mediers rekonstruktion av verkligheten. Överordning 

och underordning i maktförhållanden mellan grupper skapas i processer av vardagliga 

handlingar, interaktion och meningsskapande som kan leda till marginalisering av 

samhällsgrupper (Berglez & Olausson, 2009). 

Medier har en symbolisk makt som påverkar mottagare genom att producera mening och 

därmed spelar mediernas representation av verkligheten roll för hur den uppfattas av 

människor (Strömbäck, 2009). Vi intresserar oss därför för om det finns något i språket hos 

medierna som dels representerar könen olika, dels konstruerar könens kompetens olika. 

Detta eftersom det skulle kunna ha betydelse för synen på karriärkvinnor och karriärmän, 

vilket vidare skulle kunna vara avgörande för deras förutsättningar att göra karriär. Tidigare 

forskning har visat att det finns skillnader i hur medier skildrar karriärkvinnor och 

karriärmän och att fokus skiljer sig beroende på vilket kön personen som porträtteras har 

(Conradson & Rundquist, 1997). 

5.2. Mål 

Vårt mål är att undersöka om det finns skillnader i hur kompetens konstrueras mellan 

karriärkvinnor och karriärmän. Om det finns skillnader vill vi redogöra för vilka dessa är 

samt diskutera vilka konsekvenser dessa skillnader i framställningen kan ha för 

jämställdheten på arbetsmarknaden. Finner vi inga skillnader kan det vara ett tecken på att 

representationen har förändrats i en mer jämställd riktning som gynnar synen på kvinnor 

som attraktiva för högre positioner inom arbetslivet.  

5.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur karriärkvinnor och karriärmän representeras 

samt hur deras kompetens konstrueras i tidningen Karriär.  
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5.4. Frågeställningar 

 Hur konstrueras kvinnor och män samt deras kompetens diskursivt i artiklar som 

relaterar till karriär? 

 Vilka skillnader i representationen mellan karriärkvinnor och karriärmän förekommer? 

 Hur kan de skillnader som förekommer i representationen tolkas? 
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6. Metod och material 

I detta avsnitt finns att läsa om det material som är föremål för studiens analys. Här redogörs 

för tillvägagångssättet för analysen samt för de analysverktyg som använts inom studien. 

Även en reflektion över metoden finns att läsa sist i detta avsnitt.    

6.1. Material 

Artiklarna som analysen är baserad på är publicerade i tidningen Karriär som ges ut av 

Jusek som är ett fackförbund för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, 

samhällsvetare och kommunikatörer. Den primära målgruppen för tidningen är 

fackförbundets medlemmar. I Karriär publiceras innehåll som berör Jusek-medlemmarnas 

arbetsvillkor och arbetsmarknad samt om jobbtrender, karriär och samhälle. 

Papperstidningen kommer ut nio gånger per år och varje upplaga har 83 000 läsare. Utöver 

pappersutgåvan finns tidningen tillgänglig att läsa på internet (Karriär, 2016).  

I varje upplaga förekommer ett reportage om en enskild karriärperson under rubriken 

“Porträttet:” följt av namnet på personen reportaget handlar om. Reportaget publiceras även 

på Karriärs webbplats under en kategori som heter “Under ytan”. Det är ett urval av dessa 

reportage som utgör materialet för denna studie. Analysen är baserad på de åtta reportage 

som är senast publicerade, under en tidsperiod som sträcker sig mellan december 2015 och 

oktober 2016. Av dessa reportage handlar fyra om kvinnliga och fyra om manliga 

karriärpersoner. Reportagen är 2-3 sidor långa och innefattar rubrik, ingress, brödtext och 

bild. Bilderna har vi dock valt att inte analysera i denna studie.   

Följande personer porträtteras i reportagen: 

 Amanda Lundeteg – VD för stiftelsen Allbright  

 Anna Johansson – Utvecklings- och verksamhetsledare på Ung Omsorg 

 Marika Hjelm Siegwald – Kommunikations- och insamlingschef på Stadsmissionen 

 Sunita Memetovic – Biträdande jurist på advokatbyrån Ericksson & Häggquist 

 HG Wessberg – Sveriges ledamot i Europeiska revisionsrätten 

 Johan Berggren – Stabschef för Office of the Quartet  

 Leif Silbersky – Försvarsadvokat 

 Linus Jonkman – HR-chef på konsumentsajten Prisjakt 
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Valet av reportage inom tidningen Karriär är baserat på att varje reportage handlar om en 

enskild person som uttalat anses göra karriär och att reportagen är publicerade under en 

period som ligger nära i tiden vilket betyder att de är representativa för den aktuella 

diskursen.  

6.1.1. Reflektion över materialet 

Tidningen Karriär är intressant att undersöka på grund av flera olika parametrar. För det 

första är det en tidning som ges ut av ett fackförbund vilket gör att den inte på samma sätt 

som många andra tidningar präglas av kommersialisering, är beroende av annonsörer och av 

att locka läsare. Tidningen går ut till Juseks medlemmar, vilket betyder att läsarkretsen redan 

är begränsad till denna grupp och behovet av att locka läsare är därmed lågt i jämförelse med 

tidningar som säljs i lösnummer. Utifrån detta kan man anta att Karriär i jämförelse mot mer 

kommersialiserade tidningar inte behöver utforma innehållet utifrån olika strategier för att 

möta behovet av att locka läsare utan förhåller sig mer neutrala i sin rapportering.   

För det andra är Karriär en könsneutral tidning vilket betyder att de troligtvis inte formar 

materialet utefter föreställningar om vad de olika könen är intresserade av att läsa. Därmed 

går det att anta att reportagen är neutrala i förhållande till föreställningar om olika 

könsmässiga intresseområden. Utifrån detta kan man också anta att tidningen representerar 

en diskurs som är könsneutral och allmän.  

För det tredje ges tidningen Karriär, som vi tidigare nämnt, ut av fackförbundet Jusek. Ett 

fackförbunds uppgift är att värna om alla sina medlemmar oavsett yrkesroll eller kön. På 

Juseks hemsida går att läsa att de arbetar för en könsneutral arbetsmarknad (Jusek, u.å.). 

Utifrån detta går det att anta att tidningen Karriär strävar efter att representera personerna i 

sina reportage på ett så neutralt sätt som möjligt genusmässigt för att vara i linje med Juseks 

värderingar.  

Utifrån ovanstående resonemang går det att anta att eventuella olikheter som går att utläsa 

ur reportagen talar om diskurser som är dominerande och etablerade. Detta eftersom de 

framträder i reportagen trots att tidningen inte har behov av att omforma sitt material för att 

möta marknaden eller föreställningar om könsmässigt olika intressen, samt att tidningen bör 

sträva efter ett neutralt könsmässigt förhållningssätt utifrån Juseks politiska ståndpunkter. 

Dessutom omfattar tidningen ett brett spektra av karriärer i Sverige genom att både tilltala 

och omtala en lång rad av olika yrkeskategorier eftersom fackförbundet Jusek representerar 

många olika branscher. Detta betyder att den förhåller sig neutral även till de yrken som 

representeras vilket gör att diskursen vi finner tecken på inte är representativ inom bara en 

enskild bransch.  
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I bakgrunden står det om mediernas makt att påverka publiken. Hur stor makt ett medie har 

avgörs av hur omfattande kommunikationen är. Materialet vi har valt att undersöka är 

hämtat från en tidning som är nischad mot karriärpersoner inom de områden som 

fackförbundet Jusek omfattar. Därmed är tidningen inte riktad mot allmänheten på samma 

sätt som exempelvis dags- och kvällstidningar varpå makten hos tidningen Karriär är 

limiterad. Vi är därmed medvetna om att vårt material inte har makt att påverka den breda 

massan utan att den snarare sträcker sig till att påverka medlemmar av fackförbundet. 

Urvalet är menat att representera diskursen om karriärpersoner, inte att bevisa någon effekt i 

samhället, och därmed är urvalet, trots att det inte har makt att påverka allmänheten, 

relevant för att undersöka hur diskursen ser ut.  

6.2. CDA 

I studien används CDA, kritisk diskursanalys, som metod för att analysera artiklarna. Valet 

av metod är baserat på att vi har ett intresse av att veta vilka manifesta och latenta budskap 

som finns i texterna om karriärkvinnor och karriärmän, eftersom det kan hjälpa oss att 

förklara hur kompetens konstrueras. Med hjälp av CDA är det möjligt att se hur talare och 

författare använder språket för att skapa mening och bidra till att få människor att se saker 

på ett visst sätt (Hansen & Machin, 2013). Detta passar i relation till vår teori om 

representation eftersom den fokuserar på meningsskapandets betydelse för människors 

kunskap och syn på världen. 

CDA kan alltså visa hur språket används för att framställa ett visst kommunikativt syfte. 

Centralt inom CDA är språkval som författare eller talare gör. CDA gör det möjligt att se hur 

olika språkval bidrar till förståelse av olika händelser och personer genom att läsaren visas 

vissa perspektiv medan andra uteblir. Med hjälp av olika analysverktyg kan olika latenta 

idéer, värden och synpunkter synliggöras. Varje ord som används i tal och skrift har ett visst 

värde och en viss betydelse, varpå det inte finns något neutralt sätt att representera världen 

(Hansen & Machin, 2013). Fairclough (2000) menar att språket skapar den sociala världen, 

det vill säga att hur vi kommunicerar influerar det samhälle vi skapar, den kunskap vi känner 

till och de institutioner vi bygger. 

Begreppet diskurs är en viktig del i CDA. Inom CDA är diskurser idéer som kommuniceras 

genom texter. Enligt Foucault (1972) kan diskurser ses som olika modeller av världen. 

Diskurser kan synliggöras genom analys av bland annat ordval och grammatik (Foucault, 

1972). En annan viktig del inom CDA är frågor om makt, där syftet är att avslöja vilka sociala 

maktrelationer som representeras i texter både explicit och implicit. Eftersom språket återger 

socialt liv går det med hjälp av CDA att extrahera vilka värderingar och intressen som texter 

genererar, bevarar och legitimerar (Hansen & Machin, 2013). Van Dijk menar även att CDA 
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handlar om att hitta tecken på maktmissbruk och om hur diskurser kan leda till orättvisa och 

ojämlikhet i samhället (Van Dijk, 1993).  

Fairclough och Wodak (1997) säger att ”the discursive event is shaped by situations, 

institutions and social structures, but it also shapes them” (Fairclough & Wodak, 1997, 

s.258). Van Dijk (1993) hävdar att olika institutioner är det centrala i en diskursanalys 

eftersom det är de som upprätthåller, bidrar till, legitimerar eller ignorerar olika sociala 

orättvisor och ojämlikheter i samhället (Van Dijk, 1993). Även ideologi är en viktig del av 

CDA och likt diskurser är ideologi idéer vi delar om hur samhället fungerar. Ideologier döljer 

sig inom språket eftersom människor delar med sig av sin syn på världen genom språket 

(Hansen & Machin, 2013). 

Relevansen i att göra en studie baserad på kritisk diskursanalys är att den inkluderar flera 

0lika perspektiv och innefattar olika invecklade relationer mellan text, språk, sociala 

kognitioner, makt, samhälle och kultur. Relevansen mäts i hur effektiv och betydelsefull 

studien är, vilket gör vår studie relevant eftersom Van Dijk (1993) menar att så länge kvinnor 

befinner sig i en mansdominerad värld finns det mening i att undersöka problemet med 

ojämställdhet och reflektera över konsekvenser det kan leda till utifrån kvinnors perspektiv 

(Van Dijk, 1993). 

6.3. Analysschema 

Analysschemat för denna undersökning utarbetades utifrån det teoretiska ramverk som är 

satt för denna studie. De begrepp som förekommer i beskrivningen av analysschemat finns 

förklarade under rubriken 6.4, och en modell över analysschemat finns som bilaga 1.  

I första stadiet analyserades texterna utifrån definitionen av begreppet kompetens och 

Lindelöws kompetensmodell (se rubrik 3.2) där vi med utgångspunkt i dessa formulerade 

frågor som besvarades genom textanalys. Detta innebar specifikt att frågor ställdes till 

materialet med avsikt att svara på om förklaringar som överensstämmer med 

kompetensbegreppet och kompetensmodellen förekom, utelämnades eller motsattes. I denna 

första del av analysen granskades både den manifesta och latenta nivån i texterna. 

Andra delen av analysen utgick ifrån det metodologiska begreppet lexikala val. Konkret 

innebär detta analys av hur språket används samt av ordval i texterna. Det resultat som 

framgick av denna del i analysen delades sedan in i de diskursiva teman som de eventuellt 

framträdde i.  

I tredje stadiet kom studiens jämförande moment in för att undersöka vilka eventuella 

skillnader och likheter i representationen av karriärmän och karriärkvinnor som förekom. 
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Utifrån jämförelsen reflekterade vi även över utelämningar i framställningen av de 

respektive könen. De tre stegen i analysen bröt ned materialet och möjliggjorde vidare analys 

av vilka teman och mönster som förekom i texterna.  

Avslutningsvis sattes det slutgiltiga resultatet i förhållande till det teoretiska ramverk som är 

satt för denna studie samt till tidigare forskning. Vidare öppnade det upp för en diskussion 

om vad resultatet av hur karriärmän och karriärkvinnor representeras i artiklarna kan 

betyda.  

6.4. Analysverktyg 

6.4.1. Lindelöws kompetensmodell 

Lindelöws kompetensmodell (se rubrik 3.2.1) används även som analysverktyg för denna 

studie. Modellen innehåller fyra kategorier som i sin tur innefattar konkreta kompetenser. 

För varje kompetens finns en definition av vad kompetensen innebär. Med utgångspunkt i 

dessa definitioner kategoriserades kompetenser som manifest och latent framträdde i 

texterna.  

Genom att undersöka vilken kompetens personerna som gestaltas i artiklarna tillskrivs 

manifest och latent kunde vi urskilja dels i vilken grad de framställs som kompetenta, dels 

om det fanns skillnader mellan könen i hur de framställdes kompetensmässigt. Kategorierna 

har utifrån definitionen av kompetens, som en persons förmåga i relation till sin 

arbetsuppgift och kompetens som värdefullt utifrån dess bruksvärde, olika stor betydelse för 

beskrivningen av en persons kompetens. Detta innebär att betydelsen av kompetenser som 

framgår i texterna kunde variera. Genom analys av i vilken omfattning 

kompetensbeskrivningar förekommer och vilka typer av kompetenser det är som beskrivs är 

det alltså, utifrån vår definition, möjligt att tolka i vilken utsträckning karriärpersonerna 

framställs som kompetenta.  

6.4.2. Lexikala val 

Analys av lexikala val handlar om att analysera ordval. En sådan analys går ut på att 

undersöka vad det är för typ av ord och formuleringar som förekommer och om det är något 

typ av språkbruk som dominerar. Med hjälp av en sådan analys är det möjligt att tolka vilken 

typ av diskurs som förverkligas och inrättas genom texten samt vems intressen språket 

tillgodoser (Hansen & Machin, 2013).  

Problem i samhällsstrukturer kan döljas i förklaringar genom en viss specifik typ av 

språkbruk. Bland annat kan vissa ordval förmildra framställningen av problem, exempelvis 
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genom att referera till fattigdom som en utmaning. Detta kan leda till att problem å ena sidan 

blir svåra att förstå, å andra sidan kan en viss typ av vinkling leda till att förklaringar på 

problemen uteblir. Att skriva om ett problem med en viss typ av språk, som ger en viss 

förståelse, kan göra att de verkliga orsakerna döljs. Därmed döljs även de lösningar som 

skulle kunna vara lämpliga (ibid).  

I vår undersökning studerar vi ordval och språkanvändning i artiklarna. Analys av de lexikala 

valen möjliggjorde tolkning av vilken diskurs om karriärmän och karriärkvinnor det är som 

inrättats genom texterna.  

6.4.3. Jämförande studie 

Att jämföra är ett effektivt analysverktyg eftersom det gör det möjligt att urskilja likheter 

respektive olikheter som finns mellan olika fall, vilket gör det lättare att beskriva betydelsen 

av innehållet på ett mer korrekt sätt. Jämförelser gör det även möjligt att tydligare se hur 

olika saker förklaras (Collier, 1993). Resultatet som framgick med hjälp av analysverktygen 

jämfördes för att se huruvida det fanns skillnader och likheter i hur karriärkvinnor och 

karriärmän representeras och gjorde representationen av respektive kön tydligare.  

6.4.4. Utelämning 

Utelämning handlar om att hitta det som inte finns representerat i texten, alltså vad det är 

som saknas. Analys av vad som saknas i texten kan ge ledtrådar som möjliggör tolkning av 

vad det är för aspekter texten försöker dölja eller distrahera läsaren från (Hansen & Machin, 

2013). 

Det jämförande momentet i vår studie gjorde det möjligt att tolka vad det är som utelämnas 

ur diskursen i relation till respektive könen. Om det förekommer vissa beskrivningar i 

samband med kvinnor men inte med män, och vise versa, tyder det på att vissa aspekter är 

dolda i mediernas diskurs beträffande respektive kön i karriärssammanhang.  

6.4.5. Teman 

För att analysera materialet i studien bröts innehållet i reportagen ned i teman utifrån vad 

som ofta förekom. Genom att dela in medieinnehållet i olika teman, blir det möjligt att se vad 

som framträder mest och vad som marginaliseras. De teman som framträder utgör en stor 

del av mediediskursen. Genom att dela upp i teman kan man se hur viktiga de olika specifika 

delarna är för helheten av materialet (Hansen & Machin, 2013).  
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Genom att bryta ned studiens material i teman blev det möjligt att se vilka diskurser som 

artiklarna förde fram. Även vad som marginaliserats och inte finns representerat inom 

diskursen blev möjligt att reflektera över.  

6.5. Metodkritik 

Vi är väl medvetna om att det finns vissa skillnader mellan de personer som gestaltas i de 

olika artiklarna som utgör materialet i denna studie vad gäller bland annat åldrar, 

erfarenheter och yrken. Detta är något som kan leda till att de framställs olika, vilket är något 

vi haft i åtanke vid utarbetandet av analysschemat. Vi har därmed utformat ett analysschema 

som är så neutralt som möjligt i förhållande till de intervjuade personernas olikheter. 

En del kritik mot CDA handlar om huruvida metoden är teoretiskt förankrad. Kritiken 

handlar bland annat om att det finns en problematik i att den som utför en analys med hjälp 

av CDA kan tolka utifrån sina egna åsikter istället för att grunda analysen i teori. Kritiker 

menar även att metoden är för smal och djupgående för att se på social förändring i 

samhället. På grund av att metoden är så pass djupgående blir en följd ofta att det blir ett 

mindre material som analyseras (Hansen & Machin, 2013).  

Vår studie är baserad på teorier som handlar om dels hur språket influeras av samhället, dels 

hur språket influerar samhället. Vi är medvetna om att det material som ingår i denna studie 

är för litet för att påverka samhället, utan är menat att representera ett större sammanhang 

av karriärsdiskursen. Vårt mål är inte att bevisa någon social förändring utan snarare att med 

hjälp av teoretisk förankring reflektera över hur de som förekommer i de aktuella artiklarna 

framställs och om den eventuella innebörden av en sådan framställning. I denna studie har vi 

valt att gå djupt in på det material som vi analyserar, därför är CDA trots sin kritik en 

passande metod för oss. 

Delar av vår undersökning är inspirerad av Conradsons och Rundquists (1997) studie som 

finns presenterad under kapitlet tidigare foskning, och vi är medvetna om att vissa likheter 

finns. Dock är begreppet kompetens centralt för vår studie vilket gör att vår studie skiljer sig 

till stor del. Conradsons och Rundquists (1997) studie är även tjugo år gammal och sedan 

dess har dels många initiativ tagits kring jämställdhet på arbetsmarknaden, dels bör 

samhället och dess normer och värderingar förändrats sedan 1997, vilket gör det relevant 

med en uppdatering på området.  

Vi som är författare till denna studie är båda kvinnor och är därmed medvetna om att 

resultatet av analysen kan påverkas av våra personliga uppfattningar och värderingar. Vi har 

därför försökt ställa så konkreta frågor som möjligt till texten för att minimera risken för att 

våra privata åsikter ska influera resultatet. Eftersom studien utgår från metoden CDA som 
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handlar om att tolka och kritiskt granska självklarheter och normer som framställs genom 

språket, ser vi att en kritisk hållning i egenskap av att vara kvinnor, i detta sammanhang, inte 

bör påverka resultatet negativt utan snarare bidra till möjligheten att tyda de normer och 

självklarheter som framställs i medietexterna. 
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7. Resultat 

Studiens resultat redovisas nedan utifrån fyra teman som med hjälp av studiens 

metodologiska verktyg och analysschema urskilts i materialet. Inom varje tema presenteras 

olika mönster som funnits inom temana. I de olika delarna presenteras även de 

utelämningar och lexikala val som hittats i materialet.  

7.1. Teman 

I materialet går det utifrån de diskurser vi funnit i artiklarna att se fyra återkommande teman 

vilka samtliga analyserats utifrån ett kompetensperspektiv, eftersom denna studie i huvudsak 

intresserar sig för framställningen av karriärkvinnors och karriärmäns kompetens. Det 

genomgående mest tydliga temat är att män är mer kompetenta än kvinnor och har en mer 

omfattande kompetens. Utöver detta tema har vi funnit tre andra teman inom diskursen; 

privatliv är en kvinnosak, kvinnor får sin karriär och hängivna män gör allt för sina 

förtjänade karriärer. Nedan presenteras en översikt av dessa diskursiva teman och de 

mönster i texterna som bildar dem.  

 

 

Figur 7.1.1, Karta över diskursiva teman 
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7.2. Män är mer kompetenta än kvinnor 

Män som mer kompetenta än kvinnor är det tema som utifrån vår analys framgår tydligast. 

Detta tema framgår av flera budskap som tillsammans utgör ett mönster som bildar en 

diskurs där män tillskrivs kompetens i större utsträckning än kvinnor, både på textens 

manifesta och latenta nivå. Temat utgår från definitionen av begreppet kompetens och 

innefattar tre huvudbudskap: kvinnor tillskrivs färre yrkesrelaterade kompetenser än män, 

kvinnors yrke och bedrifter framstår som mer diffusa än mäns samt att kvinnors arbete 

framställs i förhållande till männens mer som en utmaning.  

Det första budskapet, att kvinnor tillskrivs färre yrkesrelaterade kompetenser, är ett resultat 

av vilka kompetenser som tillskrivs respektive kön. Utifrån Lindelöws kompetensmodell 

framgår att de kompetenser som tillskrivs männen i avsevärt större utsträckning faller under 

kategorierna intellektuella färdigheter och ledarskapsförmågor jämfört med vad kvinnornas 

gör. Kvinnorna i sin tur framställs på ett sätt som styrker en uppfattning om dem som 

kompetenta inom kategorierna sociala färdigheter och personliga förmågor. 

En av de kompetenser som står ut i framställningen av karriärkvinnorna är integritet, som 

kategoriseras som en personlig förmåga. Integritet innebär att en individ har väl grundade 

och tydliga värderingar och styrs av etik och moral (Lindelöw, 2016). Beskrivningar som 

motsvarar denna definition förekommer ofta och i större utsträckning i artiklarna om 

kvinnor än i de om män. Både i citeringar av kvinnorna och genom journalisternas 

beskrivningar styrks en framställning av att kvinnor har integritet. Tecken på integritet 

förekommer framför allt i samband med skildringar av kvinnornas yrke, yrkesval och 

arbetsuppgifter. Ett återkommande inslag i artiklarna om kvinnor, som stödjer 

framställningen av integritet, är att det framhävs att de valt att arbeta med något som bidrar 

till ett bättre samhälle. Detta uttrycks tydligt i utdragen nedan. 

Marika: En vilja att förbättra världen präglar Marika Hjelm Siegwalds karriärval (Karriär, 2 februari, 

2016). 

Sunita: Auschwitz och kloakerna. I dag inser Sunita att det var där hennes drivkrafter väcktes, för 

romska rättigheter i synnerhet och för mänskliga rättigheter i allmänhet (Karriär, 5 oktober, 2016). 

Utöver integritet är empatisk förmåga en ytterligare kompetens som står ut i framställningen 

av kvinnorna, vilken kategoriseras som en social färdighet. Empatisk förmåga innebär en 

individs förmåga att sätta sig in i andras perspektiv eller situation (Lindelöw, 2016). Denna 

kompetens skiljer sig jämförelsevis mot representationen av männen genom att den hos 

kvinnorna förekommer i större utsträckning. Den empatiska förmågan framgår tydligast i 

samband med förklaringar till varför kvinnorna valt att arbeta med det de gör och i hur de 
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förhåller sig till sina arbetsuppgifter. Denna empatiska förmåga framgår ofta av att kvinnorna 

beskrivs som engagerade i att hjälpa andra och har stor empati för de som är utsatta i 

samhället. Detta syns bland annat i utdragen här nedan där en empatisk förmåga går att 

utläsa. 

Marika: Sommarjobben som ung reporter lärde henne att se samhället ur den svaga människans 

perspektiv (Karriär, 2 februari, 2016). 

Anna: ”Det handlar mycket om respektfull förståelse och kunskap om till exempel demens och annat 

som kan drabba äldre” (Karriär, 18 maj, 2016). 

Sunita: Sunita säger sig ha förståelse för att många romer, efter århundraden av utanförskap och 

förtryck, känner misstroende mot det svenska samhället (Karriär, 5 oktober, 2016). 

En vilja att hjälpa andra framställs inte på samma sätt hos männen som i exemplen från 

artiklarna om kvinnorna här ovan. En egenskap som dock står ut i representationen av 

männen är specialistkunskaper, som innefattas av kategorin intellektuella färdigheter. 

Specialistkunskaper är en kompetens som har direkt anknytning till kunskap inom ett visst 

område (Lindelöw, 2016) vilket betyder att männen framställs kunna mycket om det de 

arbetar med. Denna kompetensbeskrivning förekommer i avsevärt högre grad hos männen 

än hos kvinnorna vilket innebär att männen framstår som mer kunniga än kvinnorna i 

relation till sina yrken. Exemplen här nedan ger uttryck för specialistkunskaper. 

Johan: Förutom akademiska studier i ekonomi och statsvetenskap i Oxford, Uppsala och Brygge, 

arbete som managementkonsult på McKinsey i London, samt deltagande i regeringskansliets 

aspirantprogram, har Johan också skaffat sig praktisk erfarenhet av både ekonomi och politik hemma i 

Sverige (Karriär, 20 april, 2016).  

Leif: För detta krävs fantasi ihop med god retorik och skicklig förhörsteknik. Han tror att han satt 

avtryck på alla dessa områden. Genom åren har han undervisat flera hundra yngre advokater (Karriär, 

10 december, 2015). 

HG: En doldis med koll på att EU-pengarna går dit de ska (Karriär, 3 mars, 2016).  

Förutom framställningar som kan tolkas som specialistkunskaper hos männen, står 

kompetenser som muntlig kommunikation och numerisk analytisk förmåga ut extra i 

kategorierna intellektuella färdigheter och ledarskapsförmågor. Generellt ingår majoriteten 

av kompetenser inom dessa kategorier i större utsträckning i representationen av männen än 

av kvinnorna. 
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Representationen av kvinnors och mäns kompetenser kan tolkas på flera olika sätt. Dels kan 

värdet av respektive köns kompetens tolkas utifrån definitionen av kompetensbegreppet, dels 

förekommer en rad olikheter som i vissa fall tolkas som utelämningar. 

Kompetenser inom kategorierna personliga förmågor och sociala färdigheter är inte direkt 

kopplade till en persons professionella kompetens utan är egenskaper som är oberoende av 

arbetsuppgift. Däremot är kompetenser som kategoriseras som intellektuella färdigheter och 

ledarskapsförmågor direkt kopplat till hur kapabel en person yrkesmässigt är att klara en 

uppgift (Lindelöw, 2016). Utifrån definitionen av kompetens som “en individs potentiella 

handlingsförmåga i relation till en viss uppgift” (Ellström, 1992, s. 21) och att kompetens 

värderas utifrån hur den kan omsättas till resultat inom ett företag (Andersson, 2014), 

värderas därmed kompetenserna inom de sistnämnda kategorierna högre ur ett 

kompetensmässigt perspektiv, eftersom de relaterar till specifika arbetsuppgifter. Andersson 

(2014) menar ytterligare att en persons värde på arbetsmarknaden avgörs av huruvida den 

har relevant kompetens för en arbetsuppgift, vilket betyder att en persons kompetensmässiga 

värde avgörs av huruvida den har kompetens som är kopplat till de uppgifter den är menade 

att utföra (Andersson, 2014). 

I och med att representationen av kvinnorna övervägande innefattar kompetenser inom 

kategorierna personliga färdigheter och sociala förmågor tillskrivs de i störst utsträckning 

kompetenser som inte placerar sig bland de som värderas högst på arbetsmarknaden, utan de 

framställs ha kompetenser som är mer generellt eftertraktade, oavsett arbetsuppgift. Dessa 

mer generella kompetenser har visserligen ett värde på arbetsmarknaden, men säger lite om 

en individs förmåga att hantera specifika arbetsuppgifter, vilket är definitionen på 

kompetens. Männen däremot tillskrivs i väsentligt större utsträckning kompetenser inom 

kategorierna intellektuella färdigheter och ledarskapsförmågor vilket innebär att kvinnornas 

kompetens framställs mindervärdig gentemot männens. 

Specialistkunskaper har direkt anknytning till en persons kunskap inom ett yrkesområde. 

Därmed innebär avsaknaden av sådan kunskap att man skulle kunna ha svårt att 

yrkesmässigt klara vissa uppgifter, speciellt i förhållande till mer krävande och komplexa 

arbeten likt de som förekommer i samtliga artiklar. Att specialistkunskaper jämförelsevis 

förekommer sällan i framställningen av kvinnorna gentemot männen innebär att kvinnornas 

kunskap inom deras yrke inte framgår lika tydligt. Därmed framställs männen som mer 

kunniga inom sina yrken än vad kvinnorna gör, och utifrån kompetensbegreppet som mer 

kompetenta. Det sker alltså en utelämning av kvinnornas kompetens i relation till deras 

yrken. Utelämningen av kvinnornas yrkesrelaterade kompetenser innebär en representation 

som inte förklarar kvinnors expertis inom deras yrke, vilket kan göra det svårt att avgöra om 

de har speciell kompetens. 
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Framställningen av kvinnornas och männens kompetenser som olika innebär att det sker ett 

isärhållande i mediernas representation av kompetens i förhållande till kön. Dessutom är de 

kompetenser som tillskrivs kvinnorna mindre värda än de som tillskrivs männen utifrån 

definitionen av kompetens vilket innebär ett isärhållande av hierarkisk sort. 

Ytterligare en faktor som kan tolkas understödja isärhållandet, i diskursen vårt resultat visar, 

är att kvinnorna i stor utsträckning beskrivs styras av värderingar både yrkesmässigt och 

privat samt visar tecken på empatisk förmåga vilket gör att kvinnorna representeras som 

omtänksamma, känsliga, etc. Hirdman (2003) menar att isärhållandet av könen bland annat 

drivs av att kvinnor får manifestera det mannen inte är. Eftersom mannen enligt 

genussystemet är normen är framställningen av kvinnan som en manifestation av det 

mannen inte är, negativt ur ett maktperspektiv. En stereotyp av mannen är att han inte är 

mjuk (Hirdman, 2003). I fallet av mannen som icke-mjuk innebär en framställning av 

kvinnan som mjuk en manifestation av det mannen inte är. Omtänksamhet och känslighet är 

mjuka drag vilket innebär att vi utifrån resultatet kan tolka att kvinnorna i artiklarna 

manifesterar det som mannen inte är vilket innebär att de kompetenser som tillskrivs 

kvinnorna, utifrån genussystemet, understödjer ett isärhållande av könen. 

Männen i artiklarna framstår vara framgångsrika på grund av att de har unik kunskap. En del 

av den kunskap som framstår vara avgörande för männens framgång framställs som 

individuellt unika och essentiella, vilket gör att männen som förekommer i artiklarna 

representeras som särskilt kompetenta. Mycket av denna diskurs framgår på textens latenta 

nivå, bland annat genom att positionerna männen sitter på framställs vara unika och kräva 

spetskompetens. De framstår även som unika bland annat genom att det förekommer 

beskrivningar om att de skiljer sig från andra inom liknande yrken, och att de gör saker på ett 

sätt som överträffar andra. Det förekommer även skildringar av hur de framgångsrikt sköter 

sina svåra uppgifter, vilket tillskriver dem speciell expertis. Följande citat är exempel på hur 

männen framställs som kunniga.  

Leif: “För att kunna verka och få någon att lyssna måste man också synas … Något som varken då eller 

nu är särskilt vanligt bland majoriteten av jurister” (Karriär, 10 december, 2015). 

Johan: Den som vill veta hur man håller effektiva möten kan gå en kurs hos Johan (Karriär, 20 april, 

2016). 

Linus: “Jag är urtrött på alla klyschor, att alla ska vara sociala lagspelare. En bra arbetsplats behöver 

olika sorters människor” (Karriär, 7 juni, 2016). 

Formuleringar som innebär att männen framstår som kunniga och som unikt kapabla i sina 

yrkesroller, förstärker en framställning av männen som väldigt kompetenta. Kvinnorna 
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representeras förhållandevis inte på samma, vilket betyder att männen framställs som mer 

kompetenta i artiklarna.   

Det andra budskapet som får männen att framstå som mer kompetenta än kvinnorna är att 

de bedrifter och arbetsuppgifter som kvinnorna tillskrivs ofta beskrivs på ett diffust sätt. 

Detta exempelvis via beskrivningar där kvinnorna förklaras som delaktiga till bedrifter 

genom att framstå som en av flera medverkande, och dessutom utan förklaring av den 

aktuella kvinnans grad av delaktighet. Lexikala val som medverkat, bidragit eller varit med i 

relation till förklaringar av kvinnornas bedrifter bidrar till en diffus bild av vad de har 

åstadkommit. Dessa lexikala val kan även tolkas som att kvinnorna är oförmögna att nå 

resultat på egen hand. 

En annan aspekt som får kvinnornas arbete att framstå som diffust är lexikala val som 

beskriver vad det är de arbetar med. Deras arbetsuppgifter beskrivs ofta i termer av att de 

exempelvis påverkar, kämpar, försöker eller har vilja att göra något. Dessa lexikala val 

framställer kvinnorna som att de eftersträvar att åstadkomma något, snarare än att de 

faktiskt gör det. 

Anna: Grundteman i utbildningen, som Anna varit med att utforma, är självförtroende, ledarskap, 

teamwork, kommunikation och konflikthantering (Karriär, 18 maj, 2016). 

Marika: En mission hon har nu är att försöka få politiker och makthavare att inse att utsattheten i 

samhället inte bara gäller missbrukare och människor med psykisk ohälsa (Karriär, 2 februari, 2016). 

Amanda: Samtidigt har hon själv bidragit till medvinden omkring henne och Allbright (Karriär, 31 

augusti, 2016). 

Framställningen av kvinnornas uppgifter och bedrifter som diffusa blir tydligt i förhållande 

till hur samma aspekter framställs hos männen. Deras åstadkommanden uttrycks 

jämförelsevis mer konkret och tillskrivs männen mer personligen. 

HG: Han är vår man i Luxemburg, en doldis med koll på att EU-pengarna går dit de ska (Karriär, 3 

mars, 2016). 

Johan: Johan har också budgetansvar. En annan tung uppgift sedan han blev stabschef i fjol är 

rekryteringar (Karriär, 20 april, 2016). 

Kvinnornas bedrifter är utifrån att de inte är lika gripbara som männens jämförelsevis 

svårbedömda. Dessutom bidrar framställningen av kvinnorna som deltagare till en oklar bild 

av vad de personligen har åstadkommit vilket innebär att bedömning av kvinnornas 

individuella kompetens utifrån texterna, kontra männens, är mer komplicerad ur ett 
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kompetensmässigt perspektiv. Dessa resultat kan även tolkas som att det sker en viss 

utelämning av bedrifter och yrkesbeskrivningar i representationen av kvinnorna i 

förhållande till representationen av männen, vilket döljer kvinnornas kompetens. 

Representationen av kvinnorna som innebär att de framstår som att de inte uppnår resultat 

på egen hand skulle kunna tolkas som att de saknar kompetens att enskilt utföra sina 

uppgifter. Eftersom männen i högre grad framstår genomföra sina bedrifter och 

arbetsuppgifter på egen hand framstår därmed kvinnorna som mindre kapabla att klara sig 

själva än vad männen gör. Detta kan tolkas som att männens kompetens att sköta sina 

arbetsuppgifter framställs som tillräcklig medan kvinnornas som otillräcklig. Eftersom 

kvinnornas handlingsförmåga i relation till deras arbete inte framställs i samma utsträckning 

som männens kan representationen, utifrån ett kompetensmässigt perspektiv, tolkas 

förmedla en idé om att kvinnornas kompetens är mindervärdig gentemot männens. Att 

beskriva männens och kvinnornas potential att klara sina arbetsuppgifter olika kan även 

tolkas som en bidragande faktor till isärhållandet av könen. 

Det tredje budskapet som framställer kvinnor som mindre kompetenta än män är att det i 

artiklarna finns ett genomgående mönster av att kvinnornas arbete framstår som svårt och 

att det på olika sätt är en utmaning för dem.    

Anna: ”Jag stampade i golvet och slog i skrivbordet när vår sommarorganisation inte blev som jag ville. 

Uppförde mig inte normalt helt enkelt. Mina båda chefer här på kontoret, företagets grundare, Arvid 

Morin och Benjamin Kainz, märkte det förstås” (Karriär, 18 maj, 2016). 

Amanda: Löpningen görs på Kungsholmen där öns klippor är som brantast, där Marieberg möter 

Fredhäll. Som Amanda Lundeteg och Allbrights vardag. En verklighet med rejäla utmaningar men långt 

ifrån omöjliga att övervinna (Karriär, 31 augusti, 2016). 

Att kvinnornas arbete framställs som svårt syns tydligt i dessa exemplen då bland annat Anna 

är frustrerad över att inte lyckas med sin uppgift och Amandas jobb beskrivs som en 

uppförsbacke. Kvinnornas utmaningar inom arbetslivet framställs, både på textens manifesta 

och latenta nivå, påverka dem. Utmaningarna framstår fresta på dem både yrkesmässigt och 

privat, och även privata dilemman framställs leda till yrkesmässiga utmaningar för 

kvinnorna. Exempel på hur detta yttrar sig i texten är att kvinnorna bland annat känner 

behov av att få distans från arbetet eller ändra sin arbetssituation. 

Amanda: Helst reser hon till sambons stuga i Hållsta, för att slappa och få distans till den 

samhällspolitiska debatten (Karriär, 31 augusti, 2016). 

Anna: ”För två år sedan hände mycket tråkigt under en kort period. Jag gjorde slut med min pojkvän 

som jag hade varit tillsammans med i många år, min pappa kollapsade, jag hade extremt mycket att 
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göra på jobbet och dessutom bröt jag med min bästa vän. Då var jag inte längre någon bra ledare” 

(Karriär, 18 maj, 2016). 

Denna framställning av kvinnors yrkesmässiga kapacitet är nästintill raka motsatsen till 

framställningen av männens. Männen beskrivs arbeta hårt och mycket utan att det 

förekommer någon som helst beskrivning av att de påverkas av det. 

En aspekt som framställer kvinnorna arbetsuppgifterna som en utmaning är bland annat 

genom att de uppges behöva hjälp av andra för att hantera dem. 

Amanda: ”Michaëla har hjälpt mig med mycket praktiskt vd-arbete, styrelsehantering och gett många 

konkreta ledarskapstips” (Karriär, 31 augusti, 2016). 

Marika: ”Ensam åstadkommer jag inte mycket. Det är vi tillsammans som behöver göra jobbet för att 

nå målet” (Karriär, 2 februari, 2016). 

Amanda nämner här ovan att hon fått hjälp av andra och Marika säger att hon inte 

åstadkommer mycket på egen hand. Framställningen av kvinnors yrke som en utmaning kan 

implicit tolkas som att kvinnorna har svårigheter i att klara sina arbetsuppgifter, och därmed 

har bristfällig kompetens utifrån definitionen av kompetens. Denna framställning 

förekommer i betydligt lägre utsträckning i texterna om män vilket innebär, att kvinnorna 

jämförelsevis framställs som mindre kompetenta i relation till att klara av sina 

arbetsuppgifter än vad männen gör.   

Beskrivningar av utmaningar i artiklarna om män tillskrivs snarare arbetsuppgifterna än 

männen personligen, vilket får arbetsuppgifterna att framstå som svåra snarare än att 

männen har svårigheter att klara av dem. Detta kan tolkas som att männen utför svåra 

arbetsuppgifter utan ansträngning, vilket förstärker uppfattningen av dem som kompetenta. 

Männen framställs inte heller som att de personligen berörs av sina yrken, till skillnad från 

kvinnorna, vilket innebär att det sker en utelämning av hur männen påverkas av sin karriär. 

Beskrivningar av att kvinnors belastningar går ut över arbetet tyder även på en framställning 

som kan tolkas som att de är oprofessionella. Lindelöw (2016) menar att förmågan att skilja 

på yrkesliv och privatliv betraktas som ett kompetensdrag, vilket betyder att framställningen 

av att kvinnor påverkas professionellt av sitt privatliv kan tolkas som kompetenssänkande. 

Jämförelsen utifrån hur männens och kvinnornas yrken framställs som utmaningar tyder på 

att karriärkvinnor beskrivs som sköra och svaga, och inte besitter samma kapacitet som 

männen att arbeta hårt utan att ta skada av det. Detta resultat tyder på en representation av 

att kvinnor har lägre kapacitet än män till att klara av sitt yrke. Ytterligare kan skillnaderna i 

framställningen av yrke som en utmaning tolkas som en isärhållande mekanism. 
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Resultaten som visar att kvinnornas yrke framställs som en utmaning kan kopplas till 

resultaten om att kvinnornas yrkesrelaterade kompetenser inte framställs i samma mån som 

hos männen. Det sker som tidigare nämnt en utelämning av dessa kompetenser hos 

kvinnorna gentemot hos männen, vilket tyder på att de kompetenser som tillskrivs kvinnorna 

i stor utsträckning saknar direkt anknytning till deras specifika yrken. En bristande 

kompetens i relation till ett visst yrke skulle kunna betyda utmaningar i att sköta sina 

arbetsuppgifter. Därmed går det att dra paralleller mellan utelämningen av kvinnors 

yrkesrelaterade färdigheter och att deras yrke framstår som en utmaning. Vidare kan 

framställningen av kvinnornas arbete som en utmaning tolkas som att de saknar 

spetskompetens inom sina yrken.   

7.3. Privatliv är en kvinnosak 

Ett tydligt mönster i artiklarna är att kvinnornas privatliv förekommer mer i artiklarna än 

männens. Artiklarna om kvinnorna handlar mycket om deras barndom, olika saker som hänt 

i det privata som sedan påverkat arbetet, intressen och olika privata saker som på något sätt 

inspirerat dem. Likaså förekommer kvinnors familjeliv i större utsträckning än männens i 

artiklarna. Kvinnorna framställs som mer måna om familjelivet än vad männen gör, och i 

artiklarna om männen nämns knappt deras familjer alls.  

Sunita: ”Två gånger fick polisen leta rätt på mig och föra mig tillbaka till förläggningen”. Sunita 

berättar att det var nyfikenheten och frihetslängtan hos henne som fick henne att vandra från 

förläggningen. Längs vägen träffade hon svenska barn och bjöd in sig hos dem (Karriär, 5 oktober, 

2016). 

Anna: ”Jag har alltid tränat mycket. Som yngre sysslade jag bland annat med simning och konståkning. 

I dag blir det mest egen träning på gymmet” (Karriär, 18 maj, 2016). 

Marika: Marika minns hur dottern, tre år, stod på trappan och grät när hon klev in i taxin för att åka 

till Arlanda och New York (Karriär, 2 februari, 2016). 

Amanda: Hon uppfostrades och inspirerades av sin mamma och mormor att aldrig låta någon annan 

bestämma vad som var möjligt med hennes liv (Karriär, 31 augusti, 2016). 

I utdragen ovan nämns delvis deras familjemedlemmar, deras intressen och minnen från 

barndomen. Både Conradsons och Rundquists (1997) och Bjursells och Bäckvalls (2011) 

studier visar att kvinnor kopplas mer till privatliv samt att journalister ställer mer 

personvinklade frågor till kvinnor jämfört med män. I de analyserade artiklarna i denna 

studie kopplas kvinnorna ofta till privatliv och de framställs som mer personliga än männen. 

Trots att samtliga artiklar handlar om de intervjuade personernas karriär och yrkesliv, 
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handlar artiklarna om männen i mycket större utsträckning om deras yrkesroller och om 

dem som yrkespersoner än vad artiklarna om kvinnorna gör. Detta tyder på att Conradssons 

och Rundquists (1997) studieresultat om att journalisternas inställning om att kvinnors 

privatliv är en stor del av deras personlighet är giltig än idag tjugo år senare. 

I Conradsons och Rundquists (1997) studie kom de fram till att kvinnor framställs som att de 

inte klarar av att kombinera arbete med privatliv. Dessa två faktorer krockar ofta och 

exempel på detta är framställningar av att kvinnor och män har olika värderingar angående 

familj, eller av att det är svårt att få ihop livspusslet och hinna med både arbete och familj 

(Conradson & Rundquist, 1997). Denna problematik framställs inte hos männen i de 

artiklarna som denna studie innefattar i samma utsträckning som den gör hos kvinnorna. 

Trots att flertalet av männen bor i andra länder och pendlar altrnativt har pendlat till och 

från Sverige. Att journalisten inte vinklar denna problematik i samma utsträckning hos 

männen som hos kvinnorna kan tolkas som att journalisten utelämnar problematiken med 

hur männen balanserar familjeliv med arbete. Conradssons och Rundquists (1997) resultat 

om att kvinnor framställs ha svårt att kombinera privatliv med yrkesliv stämmer därmed 

överens med dagens framställning i media, tjugo år senare. 

Enligt (SOU 2014:81) råder det en uppfattning hos män om att kvinnor ofta väljer bort sin 

karriär för att ta huvudansvaret för hem och familj, något som är en av anledningarna till att 

könsfördelningen på arbetsmarknaden är skev. Det finns därmed en föreställning om att 

kvinnor lägger ned mer tid på familjen än vad männen gör, vilken går att tyda i 

representationen i de artiklar som ingår i denna studie. Detta innebär att vårt resultat visar 

på en framställning som stärker en sådan uppfattning. 

7.4. Kvinnor får sin karriär 

Genomgående i artiklarna framställs kvinnorna som att de själva inte är orsaken till varför de 

gjort karriär. Anledningen till varför de gör karriär framstår ofta antingen vara på grund av 

att det är andras förtjänst eller att det är på grund av slumpen. Det beskrivs ofta även som att 

det är olika avgörande ögonblick i deras förflutna som spelat stor roll för varför de gjort 

karriär och varför de tar sig an vissa arbetsuppgifter. 

Något som förekommer i artiklarna om kvinnorna är att deras framgång beror på andra 

personer än dem själva. Genomgående framställs kvinnornas karriär vara ett resultat av råd, 

stöd och hjälp från människor i deras omgivning. Att de befinner sig på den position de gör 

framgår vara ett resultat av att andra gett råd som tagit dem dit, och i deras nuvarande 

yrkesroll framställs deras framgång vara beroende av stöd och hjälp från andra.  
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Olika lexikala val som tyder på behovet av stöd av andra är formuleringar som ”backade 

upp”, ”hjälpt mig”, ”fick råd”, ”omgiven av några av de mest framstående människorna”, 

”ensam åstadkommer jag inte mycket”. 

Marika: Men jag fick rådet av mina dåvarande kolleger på Team EF att ta jobbet på V&S … Jag fick 

värdefulla kunskaper som jag har nytta av i mitt jobb idag (Karriär, 2 februari, 2016). 

Amanda: Som ledare har Amanda Lundeteg en handfull personer som bollplank (Karriär, 31 augusti, 

2016). 

Anna: Det var en killkompis som sa att jag har en sorts aura, en dragningskraft, som en person som 

man kan lita på … Det tog jag till mig av (Karriär, 18 maj, 2016). 

Här ovan beskrivs det att det var kompisar eller kollegor som bidragit till varför kvinnorna 

gjort karriär och att dessa även har en stor betydelse för att de lyckats i sin karriär. 

Kvinnornas karriär och framgång framställs även bero mycket på slumpen. De beskrivs ha 

tagit chanser då de kommit eller som att de nästintill på magiska sätt hamnat där de är. Det 

framställs inte som att kvinnorna själva har kämpat för att göra karriär utan som att det bara 

är något som blivit utan att de behövt anstränga sig. Förklaringar och lexikala val om 

kvinnornas framgång som “ödesbestämd”, “född till det”, “har det i blodet” eller att de har 

någon form av “aura” är genomgående inslag i gestaltningen av karriärkvinnorna. 

Amanda: Resten är en framgångshistoria. Som om hon från sin uppväxt i Jämtland hela tiden varit på 

väg hit (Karriär, 31 augusti, 2016). 

Marika: Marika ser sig absolut inte som någon karriärist. ”Jag har bara tagit chanserna när de kommit” 

(Karriär, 2 februari, 2016). 

Här framställs Amanda som att hennes karriär är ödesbestämd och Marika bara tagit 

chanserna när de kommit. Ett annat inslag som tydligt figurerar är att kvinnorna har varit 

med om något typ av avgörande moment i sitt liv som haft en betydande roll för deras val av 

yrke. Det förekommer anekdoter om händelser från barndomen som beskrivs ha spelat en 

central roll för deras senare yrkesval genom att influera deras värderingar. Andra avgörande 

moment som framställs vara av stor betydelse för yrkesval är att bli mamma eller att ha haft 

en tid av dåligt mående. Detta syns exempelvis i citaten nedan där olika händelser i det 

förflutna beskrivs vara avgörande för deras karriärval. 

Amanda: Amanda Lundeteg berättar om ett utvecklingssamtal i sjätte klass. den mest avgörande 

händelsen under uppväxten (Karriär, 31 augusti, 2016). 
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Marika: Engagemanget för samhällsfrågor är ofta förknippat med att man själv fått barn eller har 

gamla föräldrar att ta hand om. Då vidgas synfältet också till att gälla andra än de närmaste. Och det var 

precis det som hände Marika då hon fyllde 40 och fick sitt andra barn (Karriär, 2 februari, 2016). 

Kvinnorna framställs som att de “fått” sin karriär antingen på grund av olika avgörande 

ögonblick som spelat stor roll, att andra människor hjälpt dem eller på grund av luddiga 

förklaringar som exempelvis att det är ödesbestämt. Genom att kvinnorna framställs som att 

de “fått” sin karriär i form av att det var en slump eller tack vare andra utelämnas det om 

huruvida deras kunskap haft betydelse för deras karriär eller inte. Olika lexikala val som 

”född till ledare”, ”ödesbestämt” och ”bara tagit chanserna” lyfter inte deras intellektuella 

kompetens utan i stället framställs anledningen till varför de gjort karriär som att de haft tur 

snarare än för att de är kunniga. Framställningen av kvinnornas karriär som ett resultat av 

tur och stöd skulle därmed kunna tolkas ha en negativ inverkan över synen på kvinnornas 

kompetens, dels för att en sådan framställning döljer kvinnors kompetens, dels för att det 

implicit kan tolkas som att kvinnorna är otillräckliga att göra karriär utan tur och stöd.  

Som vi tidigare nämnt framställs det vara svårt för kvinnorna att ta sig an vissa uppgifter 

men att det skulle vara svårt för kvinnor att göra karriär framställs däremot inte. Att det i 

dagens samhälle är svårt för kvinnor att göra karriär och att få kvinnor sitter på toppositioner 

är därmed något som utelämnas.  

7.5. Hängivna män gör allt för sina förtjänade karriärer 

I artiklarna finns det ett genomgående mönster av att männen framställs göra allt för sina 

arbeten och karriärer. Detta genom att de framställs arbeta hårt och offra mycket för sina 

arbeten. Det beskrivs ofta som att deras jobb är väldigt viktigt för dem och att deras 

personliga intressen styr deras karriärval. 

Männens yrkesval framställs vara grundade på att de personligen är intresserade av sina 

yrken. De beskrivs vara intresserade av de olika områden deras yrkesroller innefattar och de 

beskriver sina arbeten som roliga eller bra. Deras drivkraft framställs därmed vara att få 

arbeta med det som själva yrket innefattar. 

Leif: Leif Silbersky, 77, drivs av en outtömlig passion för advokatyrket (Karriär, 10 december, 2015). 

Linus: Linus Jonkmans egentliga jobb är att vara hr-chef på konsumentsajten Prisjakt, med intresse för 

psykologi och att rekrytera (Karriär, 7 juni, 2016). 

I artiklarna framställs männen arbeta hårt, lägga ner mycket tid i sitt arbete och att de har ett 

stort engagemang i sin yrkesroll. De framställs som väldigt ambitiösa och som att de 
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prioriterar och värdesätter sitt yrke högt. Detta framgår exempelvis genom att de har flyttat 

eller bor borta under veckorna på grund av sitt arbete. Männen framställs även som att de 

presterar bra i sina arbetsuppgifter. 

Leif: Vid den aktningsvärda åldern (90 år) planerar han också att börja jobba halvtid. Än så länge gäller 

60-timmars arbetsveckor (Karriär, 10 december, 2015). 

HG: En av Sveriges hårdast arbetande tjänstemän (Karriär, 3 mars, 2016). 

Johan: Han går uppenbarligen stenhårt in för uppgiften och utstrålar en smått osannolik energi 

(Karriär, 20 april, 2016).  

I artiklarna framställs alltså männen som att deras karriär är deras allt. De lägger ned mycket 

tid på sitt arbete, de har viktiga jobb och de har stor passion för sina arbetsuppgifter. Detta 

leder till att männen framstår som självständiga och eftertraktade, vilket gör att de framstår 

som kunniga i sina yrkesroller.  

Kanter (1993) och Zulfikli (2015) visar i sina studier att karriärmän inte har samma press på 

sig att prestera som kvinnor har, och att kvinnor därför måste visa sina prestationer mer. 

Detta är något som inte framställs i denna studies artiklar. I artiklarna framställs männens 

prestationer, i form av olika arbetsuppgifter de har, i högre utsträckning än vad kvinnornas 

gör. Att män framställs både arbeta mer och prestera bättre, kan tolkas som en isärhållande 

mekanism som kan bidra till manlig överordning. Genom att kvinnornas prestationer till viss 

del utelämnas kan det tolkas som att kvinnor inte i framställs ha en stor press på sig i 

artiklarna, till skillnad från det resultat som Kanters (1993) och Zulfiklis (2015) studier visar.  

7.6. Sammanfattning 

Männen i artiklarna tillskrivs kompetenser som värderas högt på arbetsmarknaden i större 

utsträckning än kvinnorna, eftersom de framställs ha fler yrkesrelaterade kompetenser. Detta 

innebär att kvinnornas kompetens representeras som mindervärdig gentemot männens samt 

att det sker en utelämning av kvinnornas yrkesrelaterade kompetenser. Vidare kan olikheter 

i representationen av kompetens hos respektive kön tolkas som ett isärhållande. Även, 

utifrån att männens kompetens ur ett kompetensmässigt perspektiv representeras som 

bättre, kan det tolkas som ett hierarkiskt isärhållande. Kvinnorna tillskrivs även 

kompetenser som kan tolkas manifestera motsatsen till manliga stereotyper, vilket även det 

kan tolkas som ett isärhållande. Representationen av männen som mer kompetenta än 

kvinnorna förstärks av formuleringar som innebär att männen framstår som kunniga och 

unika, vilket jämförelsevis inte förekommer hos kvinnorna.  
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Framställningen som gör att kvinnornas bedrifter kan uppfattas som diffusa och att de inte 

uppnår resultat på egen hand innebär att deras potential att klara sina arbetsuppgifter, i 

jämförelse med männens, är svårbedömd och framstår som mindre. Detta skulle kunna ha 

konsekvenser för synen på dem som kompetenta. Kvinnornas arbete framställs även som 

svårt och att deras arbete på olika sätt är en utmaning för dem vilket gör att de framstår som 

otillräckliga ur ett kompetensperspektiv. Dessa två faktorer skiljer sig i framställningen av 

kvinnorna och männen, vilket kan tolkas som ett isärhållande av könen. 

Kvinnornas privatliv och familjeliv framställs mycket i artiklarna, något som inte 

förekommer i lika stor utsträckning i artiklarna om männen, vilket leder till att männens 

privatliv till stor del utelämnas i artiklarna. Kvinnornas karriär framställs vara på grund av 

att det är andras förtjänst, på grund av slump eller att det är olika avgörande moment i deras 

förflutna som spelat stor roll. Om deras egen kunskap haft en betydelse för deras karriär 

utelämnas därmed i artiklarna. Männen framställs som hårt arbetande och som att de lägger 

ned mycket tid på sitt arbete, något som inte förekommer i samma utsträckning i 

framställningen av kvinnorna, vilket kan tolkas vara en isärhållande mekanism.  
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8. Diskussion 

I detta kapitel redogör vi för de resultat som är mest intressanta utifrån syftet med denna 

studie. Dessa kommer att diskuteras och reflekteras över utifrån studiens teoretiska ramverk 

samt i relation till tidigare forskning.  

Det finns en hel del skillnader i representationen av kvinnorna och männen vilket utifrån 

genussystemet skulle kunna tolkas ha konsekvenser för könsmässiga maktstrukturer. 

Hirdman (2003) menar att kvinnlig social underordning är ett resultat av kulturell 

konstruktion av genus som strukturerar status mellan könen i form av maktmässig över- och 

underordning, med isärhållande av könen som drivkraft för legitimering av mannen som 

norm (Hirdman, 2003).  

Våra resultat visar att kvinnornas och männens kompetenser framställs olika och dessutom 

att kvinnornas kompetens framstår som mindervärdig i förhållande till männens utifrån 

kompetensbegreppet. Utifrån genussystemet kan mediediskursen om karriär därmed tolkas 

understödja ett isärhållande i representationen av kompetens i förhållande till kön. Även, 

eftersom männen framställs som jämförelsevis bättre än kvinnorna ur ett 

kompetensperspektiv, går det utifrån genussystemet att tolka medieframställningen av 

karriärkvinnor och karriärmän som legitimerande för mannen som norm. Representationen 

kan därmed tolkas leda till att män blir överordnade på arbetsmarknaden vilket placerar dem 

på en högre maktnivå än kvinnor. Resultaten av denna studie bekräftar alltså Hirdmans 

(2003) teori om att samhället upprätthåller en könsmässig hierarkisk ordning. De olikheter 

som resultat visar kan tolkas vara mekanismer som inom arbetsmarknaden ger upphov till 

ojämställdhet och manlig överordning.  

I materialet förekommer en rad utelämningar som blir tydliga i jämförelsen mellan 

representationen av kvinnorna och männen. Beskrivningar som förekommer i samband med 

kvinnor men inte med män, och vise versa, gör det möjligt att tolka vilka aspekter som döljs 

av mediediskursen om karriärpersoner. Det som utelämnas ur en text tyder på vad som är 

avvikande eller problematiskt ur ett kulturellt perspektiv (Hansen & Machin, 2013). De 

utelämningar vi funnit kan utifrån detta tolkas som avvikelser från normen och kan därmed 

även ge ledtrådar om vilka normer mediediskursen bär fram. Inom det kulturteoretiska 

perspektivet menas att avvikelser bemöts av försök att upprätthålla den moraliska ordning 

som finns (Schudson, 2003), och därmed kan den representation som förstärks i förhållande 

till utelämningar i representationen av det andra könet tolkas som normer och ideologiska 

ståndpunkter inom vår kultur i förhållande till kön på arbetsmarknaden.  
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Utelämningen av kvinnornas yrkesrelaterade kompetenser, konkreta beskrivningar av yrke 

och bedrifter samt utelämningen av männens utmaningar i yrkeslivet bidrar i en jämförelse 

mellan representationen av könen till en bild av kvinnor som mindre kompetenta än män 

utifrån kompetensbegreppet. Dessa utelämningar tyder på att kvinnor som kompetenta till 

att klara karriäryrken i någon mån avviker från normen. Det faktum att kvinnors 

kompetenser utelämnas och att männens kompetens jämförelsevis förstärks, tyder på att 

man vill bevara en, inom kulturen, moralisk ordning intakt med män som mer kompetenta, 

och vidare en norm om män som mer lämpade att göra karriär.  

Utelämningen av männens privatliv och familjeliv, kan tolkas som att det råder en norm i 

samhället om att män prioriterar yrkeslivet medan kvinnor prioriterar familjeliv. Utifrån ett 

kulturteoretiskt perspektiv kan representationen tolkas som att texterna återger en norm 

inom vår kultur om att kvinnor är mer privata och måna om familjeliv. Eftersom mottagare, 

utifrån representationsteorin, påverkas av medier, kan en mediediskurs som förstärker en 

norm om kvinnor förknippade med privatliv ha en negativ inverkan på mottagarnas syn på 

karriärkvinnor som yrkesmänniskor. Detta bland annat på grund av att tidigare studier visat 

att män ser på kvinnor som bristfälliga kandidater till toppositioner utifrån en föreställning 

om att de väljer bort karriär genom att ta huvudansvaret för hem och familj (SOU 2014:81). 

Föreställningar om att kvinnor är mer privata än män är därmed något som hålls intakt 

genom mediediskursen. Vidare bidrar utelämningen av hur män påverkas av sin karriär och 

framställningen av att kvinnor gör det, på en norm om att män är kapabla till att arbeta hårt, 

vilket även det producerar en föreställning om att män överträffar kvinnor i yrkeslivet.  

Resultatet tyder på att medierna förstärker och reproducerar olika könsmässiga normer. 

Eftersom språket som meningsskapare har betydelse för en kulturs gemensamma 

värderingar och förståelse för omvärlden (Hall, Evans, & Nixon, 2013) och vidare påverkar 

maktstrukturer i samhället (Foucault, 1972), skulle de normer som förstärks kunna tolkas ha 

negativa konsekvenser för kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden.  

Hur kvinnor representeras i media kan enligt Dyer (2002) påverka hur de som sociala 

grupper behandlas, samt ha betydelse för hur medlemmar inom och utom gruppen ser på 

dem. Representation av kvinnor som mindre kompetenta kan därmed påverka hur 

människor ser på karriärkvinnor och på hur karriärkvinnor ser på sig själva. Detta kan i sin 

tur vara en bidragande faktor till att det är färre kvinnor som gör karriär. Dels genom att 

kvinnor inte ser sig själva som tillräckligt kompetenta för att göra karriär, dels genom en syn 

på kvinnor som mindre lämpliga yrkesmässigt.  

Enligt representationsteorin representeras strukturer, normer och värderingar genom 

språket och språket formas i sin tur av hur världen ser ut. Språket både påverkas och 
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påverkar den kontext det finns inom, vilket innebär att språket kan förstärka, reproducera 

eller motsätta sig den aktuella föreställningen om hur världen ser ut (Hall, Evans, & Nixon, 

2013). I SOU 2014:81 framgår att män ser på kvinnor som mindre lämpade att göra karriär, 

vilket innebär att den representation vi kommit fram till stärker en sådan föreställning. 

Genom att normen om att det är män som är mest lämpade att göra karriär framgår i den 

diskurs vårt resultat visar, är denna norm något som reproduceras och förstärks i materialet 

och som därmed fortsätter att begränsa kvinnors chans till att göra karriär. Diskursen skulle 

därmed kunna understödja att män behåller sina bättre förutsättningar och sin maktposition 

på arbetsmarknaden. 

I Sverige är könsfördelningen på högre positioner snett fördelat till fördel för män 

(Statistiska centralbyrån, 2013). Detta trots att allt fler kvinnor utbildar sig och att kvinnor 

utgör majoriteten på flera av de utbildningar som leder till höga positioner inom arbetslivet 

(SOU 2014:81). Göransson (2007) menar att det faktum att kvinnor trots detta är 

underrepresenterade på högre positioner i arbetslivet indikerar att det finns strukturer inom 

arbetslivet som villkorar kvinnors förutsättningar. Arbetsmarknaden präglas även av en 

hierarkisk ordning som gör det svårt för kvinnor att klättra på maktskalan (Göransson, 

2007).  

Diskurser tyder på vilken förståelse som språket bildar och vilka perspektiv som visas 

respektive uteblir (Hansen & Machin, 2013) och kan därigenom legitimera eller ignorera 

olika sociala orättvisor och ojämlikheter (Van Dijk, 1993). Våra resultat visar en 

representation av kvinnor som framställer att de “får” sin karriär. Detta beskriver deras väg 

till framgång som okomplicerad och som att de inte möter några direkta hinder. 

Framställningen av att kvinnor “får” sin karriär innebär att de strukturella hinder som finns i 

samhället för kvinnor att göra karriär döljs av den diskurs som vårt resultat visar. Därmed 

ignorerar diskursen de hinder som finns för kvinnor på arbetsmarknaden, vilket innebär att 

medierna producerar en förståelse för arbetsmarknaden som utesluter de svårigheter som 

kvinnor möter i att göra karriär samt döljer ojämställdhet i samhället.  

Enligt representationsteorin är förståelse som bildas genom språket centralt för hur 

människor förstår sin omvärld och detta påverkar även vilka gemensamma värderingar som 

skapas inom en kultur (Hall, Evans, & Nixon, 2013). Dessa kan sedan ligga till grund för 

formationen av maktstrukturer i samhället (Foucault, 1972). Utifrån detta kan diskursen, 

som utesluter förståelse för de hinder som finns för kvinnor att göra karriär, leda till en 

uppfattning inom kulturen som kan hindra utvecklingen mot en mer jämställd 

arbetsmarknad genom att inte problematisera eller visa de hinder som finns. Eftersom 

kvinnor idag befinner sig på en lägre maktnivå än män i arbetslivet (Göransson, 2007) bidrar 
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att kvinnors hinder ignoreras i mediediskursen, till att bibehålla en maktstruktur där 

mannen är överordnad kvinnan på arbetsmarknaden.  

8.1. Förslag till vidare forskning 

Utifrån vår forskning om hur karriärmän och karriärkvinnor representeras i tidningen 

Karriär finns flera intressanta utgångspunkter för vidare forskning. I vår studie finns ett 

tydligt kompetensfokus, ett fokus som inte förekommit i samma mån i tidigare studier. I vårt 

resultat finns en tydlig diskurs om att män framställs som mer kompetenta trots att 

artiklarna fokuserar på de intervjuade personernas karriärer. 

Eftersom inga tidigare studier haft ett tydligt kompetensfokus skulle det vara intressant att se 

hur karriärmäns och karriärkvinnors kompetens framställs i en mer omfattande studie. Att 

göra en liknande studie i större skala med mer material och flera olika medier, är därmed 

något som hade varit intressant för att få en bredare bild av hur karriär och kön framställs.  

Det skulle även vara intressant att se hur karriärmän och karriärkvinnor framställs i tv-serier 

och filmer, både fiktiva och dokumentära, för att även visuellt undersöka representationen. 

Fiktivt material är intressant att se på eftersom det då enbart är de som producerar 

materialet som väljer hur karriärpersonerna gestaltas. En annan utgångspunkt hade kunnat 

vara att se hur karriärmän och karriärkvinnor framställer sig själva i sociala medier. Detta för 

att se om de själva uppehåller de normer som finns, eller ifall de framställer sig själva på ett 

sätt som bryter mot normen.  

Vår studie tyder på att vissa normer uppehålls och att män framställs som mer kompetenta. 

Det är därför intressant att forska vidare inom detta för att se om framställningen av 

karriärmän och karriärkvinnor går mot en mer jämställd framställning eller inte. För att 

kunna bryta de könsmässiga strukturer som finns på arbetsmarknaden är det viktigt att 

känna till vilka mekanismer det är som upprätthåller ojämställdhet. Därför är fortsatta 

studier för att utreda dessa mekanismer nödvändiga för att se vad som behöver förändras 

inom media för att bryta reproduktionen av, ur ett jämställdhetsperspektiv, negativa 

könsnormer. 
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