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Sammanfattning 
Denna uppsats har haft som ändamål att undersöka hur kvinnor i topposition beskrivs av 

media. Utgångspunkten har varit studier av medias bild av kvinnor i topposition på nationell 

nivå i Sverige, Storbritannien och USA. Även mediebilden av kvinnor i absolut topposition i 

internationell miljö, dvs. kvinnliga presidenter och statsministrar, har studerats. Det som 

undersökts är bland annat huruvida kvinnor i topposition har samma tillgång till media som 

män i motsvarande position och om de skildras utifrån genusstereotyper. Undersökningen 

visar att media beskrivning av kvinnor i topposition är stereotyp och visar tydliga drag av 

Berit Ås teori om härskartekniker. 
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1. Inledning 
Under senare år har många kvinnor som befinner sig i topposition i Sverige utsatts för hård 

kritik i medierna. Mona Sahlin, Margareta Winberg, Gudrun Schyman och Marianne Niverts 

är exempel på kvinnor som beskrivits negativt i svenska medier. När media rapporterar om 

regeringens utnämningspolitik används främst Margareta Winberg som exempel på en 

misslyckad sådan.Winbergs kvalifikationer ifrågasätts och hon förlöjligas för sina 

feministiska åsikter. Detta får funderingar att infinna sig om vilken relation media har till 

kvinnor i topposition och om svenska mediers beskrivning av kvinnor är en nationell 

företeelse eller om den ingår i ett större mönster? Den här uppsatsen undersöker medias 

bevakning och beskrivning av kvinnor i topposition på nationell nivå i Sverige, 

Storbrittanninen och USA. Även Medias beskrivning och bevakning av kvinnor i 

internationell topposition såsom statsministrar och presidenter kommer att studeras. Blir 

kvinnor i topposition mindre uppmärksammade i media än män i motsvarande position och är 

det så att kvinnor blir beskrivna utifrån genusstereotyper? Vilken makt har media och vilka 

demokratiska konsekvenser har medias beskrivning av kvinnor?  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur kvinnor i topposition beskrivs av media. En vanlig 

hypotes är att kvinnor beskrivs i media på ett sexualiserat sätt där kommentarer om utseende 

och dylikt är vanligt. Stämmer detta i dag och i sådant fall på vilket sätt? Beskrivs män och 

kvinnor på olika sätt och vilka konsekvenser kan detta i sådant fall få? För att utreda huruvida 

medias beskrivningar av kvinnor ingår i ett större mönster kommer uppsatsen att studera 

medias skildringar av kvinnor i topposition på olika nivåer –på nationell nivå och på 

internationell nivå. Är medias beskrivningar av kvinnor i topposition olika i olika länder eller 

finns likheter mellan olika länder?  

 

I undersökningen kommer jag att undersöka hur media beskriver kvinnor i topposition i 

Sverige, Storbritannien och i USA. Även medias bild av kvinnor i absolut topposition som 

statsministrar och presidenter studeras. Analysen kommer att göras utifrån teorier om genus 

och genuskontrakt med tonvikt på Berit Ås teori om härskartekniker. Man kan i det 

sammanhanget fråga sig om det finns en skillnad i medias beskrivning av kvinnor på 

horisontell och vertikal nivå. Kan det finnas likheter mellan hur kvinnor på liknande position i  
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samhället (ur ett horisontellt perspektiv) skildras i media i de olika länderna? En annan 

relevant fråga är om kvinnor beskrivs på olika sätt beroende på vilken maktposition de 

innehar, dvs. på vilken vertikal nivå i maktstegen de befinner sig på. 

 

1.2 Metod och material 
Metoden för denna uppsats består av textanalyser via böcker och artiklar som behandlar 

medias bild av kvinnor i topposition i länderna Sverige, Storbritannien och USA. Även 

material som tar upp förhållanden i Norge och Finland kommer i begränsad omfattning att 

användas för att tydliggöra förhållanden i Sverige. Detta eftersom förhållandena i de 

skandinaviska länderna förutsätts vara likartade. I studierna har kvalitativt material använts 

där kvinnor i topposition har uttryckt sina upplevelser av medias beskrivning angående dem 

 själva och andra kvinnor i liknande situation. Den kvalitativa forskningen försöker 

exemplifiera och spegla djupare fenomen.1  

 

 För att se huruvida kvinnors upplevelse av medias beskrivning av dem själva stämmer med 

verkligheten har även kvantitativt material används. Den kvantitativa metoden är mer precis 

och visar t.ex. på hur många gånger kvinnor skildras på ett särskilt sätt i ett givet antal 

undersökta artiklar. Kvalitativ metod syftar till att generalisera och skapa en överblick genom 

att sammanfatta ett stort material med hjälp av siffror.2 Genom att använda sig av både 

kvantitativ och kvalitativ metod kan man triangulera resultaten för att komma fram till en 

slutsats3. I uppsatsen har material från både från USA, Skandinavien samt övriga Europa  

använts.  

 

Den kvantitativa undersökningen angående förhållandena i USA baserar sig till mångt och 

mycket på en del av ett större projekt utförd av Center for the American Woman and Politics 

(CAWP) som inriktat sig på den påverkan som kvinnliga medlemmar av den amerikanska 

kongressen haft på den 103:dje kongressen. Den innehåller analyser av 291 artiklar som 

beskriver kvinnor i kongressen. Den innehåller även mer än 250 djupintervjuer med kvinnliga 

medlemmar av kongressen, med anställda och lobbyister.4 Vid studierna av kvinnor i absolut 

topposition har huvudsakligen en kvantitativ studie använts, en studie som är baserad på över 

                                                 
1 Svenning. 1999. s.69-70 
2 Svenning. 1999. s.67 
3 Trost. 2005. s.17 
4 Caroll, Schreiber. 1997. s.133 
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100 000 artiklar på engelska i europeisk och amerikansk media.5 De kvantitativa studierna 

som berör Sverige är hämtade ur olika källor, exempelvis Jarlbro och Näslund-Dahlgrens vars 

undersökning omfattar 13474 artiklar eller inslag i radio och tv.6  

 

Källorna till denna uppsats har i första hand valts ut genom plocka ut allt material som efter 

kriterierna media och kvinnor verkat relevant med det tänkta ämnesområdet. Därefter har en 

tidsgräns som dock inte varit absolut dragits vid 1997. Detta för att inte använda för gammalt 

material för den direkta studien. I denna studie har material som inte berört kvinnor i 

topposition uteslutits. Detta eftersom det materialet ofta fokuserar på utvik och kvinnors 

ökade nakenhet i media.  

 

I den teoretiska delen av uppsatsen har inte materialet begränsats av ålder eftersom dessa 

teorier är mer övergripande och inte är lika föränderliga över tiden. Många av källorna som 

uppsatsen hänvisar till är antologier med kända kvinnoforskare forskare som Pippa Norris 

(statsvetare vid Harvard University) och Liesbeth van Zoonen (professor i media och 

populärkultur, tillika chef för Department of Communication of Amsterdam) som redaktörer. 

En del av materialet är rapporter från olika seminarier men även utredningar från statens 

offentliga utredningar (SOU) är representerade.  

 

Det finns även inslag av artiklar utan strikt vetenskaplig grund i syfte att skildra 

problematiken och upplevelsen kring mediabilden av kvinnor i topposition. Exempel på detta 

är Margareta Winbergs artikel ”Maggan ful, Ian kul” i Journalistklubbens årsbok. Detta inslag 

hör dock till undantaget. I huvudsak verkar de källor som använts ha en gedigen vetenskaplig 

grund med en neutral inställning från författarna. Denna bedömning kan dock påverkas av att 

jag ofta drar samma slutsatser som författarna utifrån deras presenterade material. Media 

forskaren Maria Edström kan dock kritiseras för att i vissa fall låta sina personliga åsikter i 

viss utsträckning prägla materialet. Med detta i åtanke är Edströms bidrag ändå värdefullt och 

hon tydliggör ofta fenomen kring medias beskrivningar av kvinnor i topposition. 

 

I några av de antalogier som använts som källor hänvisar författarna till resultat i andra 

vetenskapliga undersökningar. I de fall resultatet i dessa undersökningar direkt refereras i 

denna uppsats har uppgifterna kontrollerats i förstahandmaterialet och är upptagna i 

                                                 
5 Norris. 1997. s.157-158 
6 Jarlbro, Näslund-Dahlgren. 2000. s.21 
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referenslistan. På något ställe kan resultat från andrahandskällor legat till grund för 

författarnas tolkningar och slutsatser. Tolkningar och slutsatser som sedan kommer till uttryck 

i denna uppsats. Materialet har varit på svenska, norska och engelska. Språket har dock inte 

varit något större problem eftersom det finns utmärkta lexikon vid de tillfällen funderingar 

uppstått kring den exakta översättningen av enstaka ord. 

 

1.3 Disposition 
Den grundläggande teorin på vilken grund uppsatsen vilar på kommer att avhandlas i kapitel 

två. Denna innehåller teorier om genuskontrakt och Ås härskartekniker. I kapitel tre och dess 

underkapitel kommer mediabilden av kvinnor i topposition att studeras utifrån ett nationellt 

perspektiv. Sverige, Storbritannien och USA kommer i tur och ordning att avhandlas för att i 

kapitel fyra granska europeiska och nordamerikanska mediers bevakning av kvinnor i 

internationell topposition, dvs. presidenter och statsministrar. En översikt över medias relation 

till kvinnor i topposition och medias roll avhandlas i kapitel fem i olika underkapitel. I dessa 

kommer en generell bild av medias förhållningssätt till kvinnor i topposition att redogöras. 

Uppsatsens avslutande kapitel innehåller diskussion och slutsats under rubriken - Medias bild 

av kvinnor i topposition. 

  

2. Genus och härskartekniker 
I detta kapitel skall teorier om genus och genuskontrakt förklaras och utvecklas för att en 

förståelse för problematiseringen mellan män och kvinnor lättare kan fås. Även en förklaring 

av Berit Ås teori om härskartekniker kommer att göras i följande underkapitel. Detta kommer 

sedan att ligga som en teoretisk grund för uppsatsen. 

 

2.1 Genus och genuskontrakt 
Ett vanligt begrepp inom kvinnoforskningen idag är genus. Med genus menar man de socialt 

konstruerade kön som män och kvinnor har. Det vill säga, att man har olika förväntningar och 

”mallar” på hur män och kvinnor skall uppträda och agera utifrån sitt biologiska kön. 7 För att 

hantera verkligheten klassificerar människor sin omgivning. Man klassificerar människor 

efter exempelvis ålder, personlighet och yrke. Stereotyper går ett steg längre genom att 

reducera allt kring personen efter de egenskaper som personen har. Detta inkluderar kön.8 

                                                 
7 Sundin. 1997 s.16  
8 Roosvall. 2002 s. 59-60 
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Stereotyper har en inbyggd maktaspekt vilket gör att de oftast gynnar en grupp och 

missgynnar en annan.9 Enligt Hirdman vilar genus på två principer: 

 

1. Mannen är normen och det han tänker/gör är alltid bäst. 

2. Könen får inte blandas vilket innebär att det männen gör får inte kvinnor 

göra. Könen skall hållas isär. 

 

Eftersom mannen är norm står han högre rang än kvinnan. Detta innebär att den första 

principen om mannen som norm, i viss mån mjukar upp den andra, då kvinnan kan försöka 

uppnå normen. Kvinnan kan göra det män gör såvida hon fortsätter att stå i lägre rang än 

mannen. Mannen har däremot svårare att göra det kvinnor gör eftersom han i sådant fall 

förlorar i status då kvinnor står under män i rang. Dessa principer är idag inte längre uttalade 

men gäller fortfarande underförstått.10

 

Genom stereotyper om vad som definierar ett socialt kön dvs. genus, rangordnar man allt från 

känslor, till yrken eller andra sektorer i samhället. Genom att definiera saker eller företeelser 

som manligt och kvinnligt bestäms dess värde och på vilken plats i en hierarki de skall 

placeras utifrån det definierade könet. Det som definieras som kvinnligt har en lägre status än 

det som definieras som manligt. Förnuft har exempelvis högre status än känslor och 

prestationer som står högre i rang än omsorg.11 Då män är norm värderas kvinnors 

prestationer ständigt lägre än mäns, oavsett om vad de gjort är precis lika.12

 

Genus är ett relationellt begrepp vilket innebär att genus innehåll inte är fast och fixerat, utan 

får sitt innehåll först i relationen mellan könen. Detta gör att genus kan förändras så att det 

som ses som manligt, kan bli kvinnligt och vice versa. 13

 

Ofta beskrivs genus utifrån en så kallad utesfär och en innesfär. Utesfären, som inrymmer det 

offentliga livet, den synliga världen, innefattar t.ex. politik, arbetsliv och media och denna 

sfär definieras enligt genus som manligt. Innesfären innefattar det privata, familjelivet, och 

definieras som kvinnligt. Traditionellt har detta inneburit att männen har varit aktiva och 

                                                 
9 Edström. 2000 s. 30 
10 Hirdman. 1985 s.128; Hirdman. 1990.  s.78 
11 Holmqvist. 1997. s.161 
12 Wikander. 1992. s. 24 
13 Holmquist. 1997. s.160 
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beslutat olika frågor medan kvinnorna har varit föremål för beslutsfattandet utan att kunna 

påverka besluten om sig själva.14 Genus anger vilka arenor som män och kvinnor anses vara 

lämpade att agera på.15 När män tar plats på den offentliga arenan ses detta som naturligt 

medan kvinnors inträde på den offentliga arenan ses som en anomali, som något onaturligt.16  

 

Jag kommer att utgå från att genus definieras i så kallade genuskontrakt. Det är informella 

kontrakt som reglerar hur förhållandet och det sociala könet mellan män och kvinnor skall se 

ut. Detta tysta underförstådda kontrakt mellan män och kvinnor vilar på konsensus och 

förhandlas om.17 Man bör dock tänka på att kontraktsbegreppet vad gäller genus inte vilar på 

grunden av en förhandling mellan två jämnstarka förhandlingsparter då genus innebär en 

hierarkiriseríng som anger mannen som norm vilket ger honom tolkningsföreträde.18 Det 

pågår ständigt en diskussion om gränserna för genuskontraktet, men själva kontraktet 

ifrågasätts sällan. Inte förrän samhället går in i en period av en materiell standardökning eller i 

en kris, kan kontraktet radikalt omförhandlas för att andra lösningar av hur resurser och makt 

skall kunna fördelas. Det krävs samtidigt att det blir uppenbart för en större skara att 

kontraktet är orättvist, för att en större av omförhandling av villkoren skall ske.19

 

Hirdman20 menar att genuskontrakt existerar på tre olika nivåer. Den första nivån är på en 

metafysisk/filosofisk nivå och innehåller religiösa, mytiska och vetenskapliga föreställningar 

om vad man och kvinna är. Exempel som Hirdman ger på detta är Aristoleles föreställningar 

på vad man och kvinna är eller Bibelns Adam och Eva.21 På den andra nivån, som är på det 

socialt institutionella planet, kan man använda begreppet genuskontrakt för att visa på de 

självklarheter som ryms i genusformade situationer och föreställningar i exempelvis 

arbetslivet eller i politiken. Den tredje nivån är på det individuella planet och innefattar de 

enskilda personernas kontrakt med varandra. Dessa är inte oberoende av den första och andra 

nivån. På den socialt institutionella och den individuella nivån formas även genuskontrakten 

av faktorer som klass, ålder och familjesituation.22 Genuskontrakten kan naturligtvis variera 

på olika platser eller mellan olika grupper i samhället. I de fall där de individuella 

                                                 
14 Hedlund-Ruth. 1985. s.71; Halonen. 1991. s.119 
15 Holmqvist. 1997. s.160-161 
16 Jensen. 2004. s.28; Sreberny, Van Zoonen. 2000. s. 2-4 
17 Sundin. 1997 s. 16; Forsberg. 1997. s.33-64 
18 Hirdman. 1990. s.78; Hirdman. 1992. s. 10; Hirdman. 1985 s.128 
19 Wikander. 1992. s. 23-24 
20 Hirdman. 1990. s.78 
21 Hirdman. 1990. s.78 
22 Hirdman. 1990. s.78 
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genuskontrakten, i exempelvis familjerna eller hushållen, överensstämmer med det 

dominerande genuskontraktet är det lättare att få vardagslivet att gå ihop.23 Om man lever i ett 

jämställt genuskontrakt underlättas det vardagliga livet om barnomsorgen är väl utbyggd, 

medan partners som lever i ett mer traditionellt genuskontrakt kanske upplever det som 

frustrerande om samhället förväntar sig att kvinnan inte skall vara hemma med sina barn, utan 

istället ägna sig åt förvärvsarbete.24

 

2.2 Ås härskartekniker 
En annan teori som kommer att användas, är Berit Ås teori om härskartekniker. Enligt Ås 

finns det minst fem härskartekniker som kan användas för att bibehålla eller vinna positioner. 

Härskartekniken kan användas av de flesta maktgrupper som vill ha makt och inflytande över 

andra. Ås menar att dessa fem tekniker ständigt används mot kvinnor av män. De kan även 

användas av män mot män men är då inte lika effektiva eftersom män ingår i samma norm.25  

 

Att göras osynlig 

Det finns flera sätt att osynliggöra kvinnor. Ett sätt är att vid befordringar och tillsättningar 

”glömma” bort kvinnorna.26 Genom att göra kvinnor till objekt, genom att exempelvis 

kommentera deras utseende och förringa dem och deras kunskap, kan man göra kvinnorna 

små, obetydliga och osynliga.27 Ett annat sätt att osynliggöra är att visa att de inte är värda att 

lyssnas på. Detta kan göras genom att bemöta kvinnors förslag med tystnad eller uppenbart 

sluta lyssna när kvinnor talar. För att demonstrera sitt ointresse kan män välja att gå på 

toaletten, ta rökpaus eller läsa i sina papper under den tid kvinnor talar.28 Språket är ett viktigt 

redskap då det är normgivande och definierar vilka vi är. Ett exempel på detta är yrkestitlar 

som anger män som norm och därmed exkluderar kvinnor. När kvinnor väljer sådana yrken 

blir de inte ombudskvinna eller brandkvinna utan ombuds- eller brandman. Det finns vissa 

yrkeskategorier som varit kvinnodominerade men som förändrats när män blivit vanligare 

inom yrket och har då bytt namn från en feminin yrkesbeteckning till en mer neutral, t.ex. 

sjuksköterska till sjukvårdare eller lärarinna till lärare. En naturlig reaktion på osynliggörande 

                                                 
23 Forsberg. 1997. s. 52 
24 Forsberg. 1997. s. 62 
25 Ås. 1982 s. 18-57 
26 Ås. 1982 s. 18-57 
27 Ås. 1982 s. 18-57 
28 Herngren, Swedenmark, Wennström. 1998. s.69 
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är hopplöshet och ”låg stridsmoral” och den som protesterar riskerar att bli anklagad för att 

vara konstig, bråkig, ”PR-kåt”, populistisk osv.29

 

Förlöjligande 

Med skratt kan man skaffa sig, eller förstärka ett överläge. Kvinnor får ofta stå i skottgluggen 

för skämt. Det skrattas om deras kroppar och deras intellekt, deras sexualitet och 

privat/yrkesliv. Det är svårt att värja sig och försvara sig mot skämt. Förlöjligandets effekt är 

också asymmetriskt. Om en man gör sig lustig exempelvis över en kvinnas kropp på ett 

sexuellt sätt, anses detta mycket roligare än om kvinna på motsvarande sätt skulle skämta om 

en man. Hon skulle kanske till och med anses vara plump och ha gått över gränsen. Detta på 

grund av att kvinnans kön är offentligt och kan därför ägas och utnyttjas. Mannens kön är 

däremot exklusivt och privat. 30

 

Genom att tala nedsättande mot kvinnor genom att säga exempelvis lilla gumman eller lilla 

Ylva, kan män tydliggöra att kvinnorna står lägre i rang än de själva och inte är lika kloka än 

de själva.31

 

Märk även när man liknar personer vid djur. Män förknippas med stora, starka, modiga djur 

som exempelvis lejon. Det är dock svårare att förknippa män med små dumma djur som 

skator och gäss.32

 

Undanhållande av information 

Kvinnor har ofta undanhållits information. Detta sträcker sig från vilka rättigheter kvinnor 

har, till kvinnors biologi. Om ingen information lämnas om att framsteg skett, så tror man 

naturligtvis att det inte skett några framsteg. Saknar man kunskap är man i ett underläge.33 

När män träffats informellt innan möten för att prata ihop sig inför de beslut som skall tas är 

kvinnor inte inbjudna. När de sedan kommer till mötet är de förberedda och har bestämt sig  

                                                 
29 Ås. 1982 s. 18-57 
30 Ås. 1982 s. 18-57 
31 Herngren, Swedenmark, Wennström. 1998. s. 69-70 
32 Ås. 1982 s. 18-57 
33 Ås. 1982 s. 18-57 
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för hur de skall rösta. Kvinnorna som inte fått vara med och delat den information som 

männen tidigare delat mellan sig kommer då i ett underläge då de får bilda sig en uppfattning 

på sittande möte.34

 

Dubbel bestraffning 

Kvinnor förväntas vara på ett visst sätt. Till detta tillkommer att hon även skall försöka 

uppfylla mannens norm. Kvinnan skall alltså försöka uppfylla två oförenliga normer. Detta 

medför att det inte spelar någon roll vad hon gör. Hon kan alltid kritiseras och bestraffas från 

någon synvinkel. Om kvinnan är hemma och sköter sin familj och sitt hem, anklagas hon för 

att inte bidra till samhällsnyttan men om hon i stället satsar på yrkesliv och karriär anklagas 

hon för att försumma hem och familj. Det innebär att kvinnor måste iaktta stor försiktighet i 

olika situationer. Kvinnor måste ständigt bedöma utifrån vilken norm de skall handla för att 

försöka undgå kritik.35

 

Påförande av skuld och skam 

Genom att påstå att kvinnor som grupp eller som individer har skuld till olika olyckliga 

samhällsfenomen kan man få kvinnor att känna sig skuldmedvetna och skamsna. Under slutet 

av 50-talet och början av 60-talet anklagades de amerikanska mödrarna för att ha uppfostrat  

veka och feminina söner då sönerna inte ville gå ut i krig. Idag anklagas mödrarna i stället för 

sönernas våldsmentalitet. I det sammanhanget påpekas mödrarnas inflytande under barnens 

första år.36 Kvinnor anklagas för att inte lägga tillräcklig med kraft och lojalitet på politiken 

eller arbetet, samtidigt som de klandras för att vara dåliga mödrar då de inte ägnar tillräckligt 

med tid med sina barn. Detta har ett nära samband med den dubbla bestraffningen.37

 

Även teknikerna förlöjligande och undanhållande av information hör tätt ihop med påförande 

av skuld och skam. Det är svårt att inte känna sig skamsen om man fått det påpekat att man är 

obegåvad och saknar kompetens.38

 

Ås menar att man skall se de fem härskarteknikerna som ett system. Runt de andra ligger, som 

en ram, den dubbla bestraffningen.39

                                                 
34 Herngren, Swedenmark, Wennström. 1998. s. 70-71 
35 Ås. 1982 s. 18-57 
36 Ås. 1982 s. 18-57 
37 Herngren, Swedenmark, Wennström. 1998. s. 71-72 
38 Ås. 1982 s. 18-57 
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3. Kvinnor i nationella medier  
I följande kapitel kommer medias bild av kvinnor i topposition i ett nationellt perspektiv att 

behandlas. De länder som kommer att avhandlas är Sverige, Storbritannien och USA. Då de 

nordiska länderna på många sätt liknar varandra har även material från Norge och Finland fått 

tydliggöra de svenska förhållandena. 

 

3.1 Svenska mediers kvinnobild  
Fakta och nyhetsjournalistiken i Sverige skildrar inte män och kvinnor lika ofta. I snitt 

förekommer män namngivna på ca 70 % av förstasidorna i dagspressen medan kvinnor är 

namngivna på ca 30 % av förstasidorna. 40 Vad gäller namngivna personer i toppnyheter på 

sidan ett, har andelen kvinnor sjunkit till drygt 20 %.41 Förhållandet mellan män och kvinnors 

representation på förstasidorna i dagspressen tycks även gå igen i Norge där journalisten 

Sonia Jensen har skrivit en uppsats om dagstidningen Budstikkas kvinnoprofil.42 

Medieforskaren Madeleine Kleberg säger i en intervju att förhållandet mellan kvinnors och 

mäns representation i dagspressen verkar vara i stort sett konstanta över de sista 30 åren trots 

att verkligheten hela tiden förändras och kvinnor har tagit ett större kliv in på den offentliga 

arenan.43  

 

Medieforskaren Maria Edström visar i ett diagram hur andelen kvinnor i topposition i 

samhället (i procent) har förändrats mellan 1989 och 2001. 44
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39 Ås. 1982 s. 18-57 
40 Kleberg. 1998. s. 102; Johansson. 2000. s.28. 
41 Johansson. 2000. s.28. 
42 Jensen. 2004. s. 13-28 
43 Kleberg. 1998. s. 102. 
44 Edström. 2002. s.14. 

 12



 

I diagrammet kan man exempelvis se att kvinnor i topposition inom politiken ökat med 12 % 

från 31% under år 1998 till 43 % under år 2001. Kvinnor inom massmedier har under 

perioden ökat med 10 %-enheter från 15 %  till 25 %. Den största ökningen av kvinnor i 

topposition enligt Edströms diagram har skett inom området vetenskap ökningen har skett 

med 22%-enheter från 7 % till 29% under den aktuella perioden. Inom näringslivet har 

kvinnor i topposition ökat minst. Kvinnors andel av näringslivets toppar var under 1998 

endast 1% och hade fram till 2001 ökat till 4 %. 

 

När man analyserar i vilka sammanhang kvinnor generellt förekommer i nyheter, är det 

dubbelt så vanligt att kvinnor förekommer i problemorienterade nyheter än män. Ofta 

framställs kvinnor som offer för våld, mobbning etc.45

 

I de svenska medierna är majoriteten av de artiklarna om kvinnor som befinner sig i 

toppositioner neutralt hållna utan positiva eller negativa omdömen om deras person. Vid 

personporträtt är det dock vanligare att man använder sig att av schabloner utifrån genus. Där 

problematiserar man ofta förhållandet mellan kvinnornas familjeliv och karriär, samtidigt som 

man understryker hur duktiga och unika de är.46  

 

Rexed menar att det ändå skrivs fler artiklar om kvinnor idag än tidigare, men att de i 

artiklarna beskrivs på samma sätt som tidigare. Kvinnor blir omskrivna när de ”är hustru till 

ett statsöverhuvud eller på annat sätt stöder mannens status, om hon ger uttryck för 

händelsernas dramatik, om hon jobbar på något traditionellt kvinnligt område och blir 

intervjuad som expert, eller om hon har en speciell roll som underhållerska och 

glamourkvinna.”47 Undersökningar i Finland har kommit fram till ett liknande resultat.48

 

Vid skildringar av kvinnor med topposition i näringslivet är det tydligt att de skildras 

annorlunda än män i motsvarande positioner. Edström49 menar att det är tydligt att 

massmedierna har dåligt samvete för att de så sällan skildrar kvinnor i näringslivet. Det 

medför att kvinnor i toppositioner ofta visas i bild om de finns omnämnda i texten, även då de 

                                                 
45 Johansson. 2000. s.32. 
46 Edström. 2002. s.24. 
47 Rexhed.1991. s.96 
48 Halonen. 1991. s.123 
49 Edström. 2002. s.24ff 
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inte är intervjuade. Ofta är de fotograferade leende i ett perspektiv taget ovanifrån vilket ger 

betraktaren ett visst övertag och gör att kvinnorna framstår som mindre hotfulla. Män med 

toppositioner inom näringslivet skildras på ett annat sätt. De kan gärna bli fotograferade med 

ryggen till betraktaren eller med blicken på väg bort ur bilden. Bilderna förstärker ofta bilden 

av männen som kraftfulla medan kvinnorna gärna placeras i positioner och miljöer som är 

mindre maktbetonade. När massmedia porträtterar kvinnor och män så finns det en tendens att 

göra detta efter schabloner baserade på genus. Ofta kan ord användas som i grunden är 

positiva men som ändå i sitt sammanhang kan vara förklenande. Detta blir tydligt om man 

byter kön på den beskrivne. Exempelvis blir kvinnor ofta beskrivna som ambitiösa och 

duktiga, ett sätt som män sällan blir beskrivna på. Man kan beskriva en kvinna som en ”järn-

lady” och en man motsvarande som en ”patriark”, ord med olika värdeladdningar. Kvinnliga 

företagsledare kan få epitetet ”städgummor”, medan män i stället beskrivs som 

”företagsdoktor” eller som någon som ”rider stormen ut”.50  

 

Kvinnor i topposition kan gärna bli definierade utifrån sitt utseende och sina kläder. 

Margareta Winberg skriver i en artikel att det vid flera tillfällen gjorts reportage i riksdagen 

där folk fick uttala sig om kläder. Vid ett sådant tillfälle hade Ian Wachtmeister sagt att 

Winberg var riksdagens sämst klädda person och såg ut som ”ett vandrande tält”, samtidigt 

som han själv gick anskrämligt klädd med kilt och ”vita, håriga spindelben”, vilket inte 

framgick av texten. Undertexten i det reportaget hade enligt Winberg varit ”Maggan ful, Ian 

kul.”51 Margareta Winberg får även i en artikel rådet att skämta om att hon gillar kläder och 

att se fin ut eftersom alla ändå tänker på att hon gillar det. Carl Bildt får istället kommentarer 

utifrån det han arbetar med där man säger att han är rolig eftersom han på ett självironiskt sätt 

är en torr supermoderat. Påfallande är att många kvinnliga politiker tycks känna att de måste 

understryka sin kvinnlighet i massmedia. Flera kvinnliga toppolitiker har ställt upp i rena 

modereportage. Mona Sahlin har ställt upp som ”modell” och även Margareta Winberg har 

setts ”fladdrande” med en röd scarf i Aftonbladet. Manliga politiker behöver dock inte 

bekräfta sin könsliga identitet i medierna genom att ställa upp på dylika bilder, deras 

manlighet är redan bekräftad genom deras position.52  

 

                                                 
50 Edström. 2002. s.24ff 
51 Winberg. 2004. s.27 
52 Edström. 2000. s.51 
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Medierna verkar ha vissa svårigheter att hantera de kvinnor i topposition som inte betonar sin 

kvinnlighet.53 Ett tydligt exempel på detta är Marianne Nivert som tidigare var VD i Telia 

AB. Hon beskrivs ofta som en järnlady och fotograferades ofta underifrån för att förstärka 

intrycket av att hon skulle vara en pamp, t.ex. fick Nivert ironiska kommentarer och 

avbildades ibland rent ofördelaktigt. Vanligtvis skriver dock inte journalisterna rakt ut att 

någon skulle vara en järnlady utan låter andra stå för uttalandet. Journalisterna citerar istället 

någon som kallar eller beskriver kvinnorna i topposition för järnlady.54 Winberg menar att 

kvinnor i topposition bedöms hårdare än män, hon ger som exempel när hon själv under sin 

tid som arbetsmarknadsminister, vid ett enda tillfälle blev utbuad på ett torgmöte. Vid tiden 

för detta blev både statsministern och en annan manlig minister utbuad vid olika torgmöten. 

Gång på gång var det till Winbergs framträdande media återkom till, medan media inte 

återkom till männens framträdanden.55 Det händer också att medier ifrågasätter kompetens 

och på vilka grunder de uppnått sina positioner. Ett exempel på detta var när Kerstin Hallert 

påstod att Winbergs enda kvalifikation var rumpan som på grund av dess tyngd kunde hålla 

Winberg kvar på taburetten.56

 

3.2 Kvinnliga politiker i brittisk media 
När kvinnor som är medlemmar i det brittiska parlamentet (MP:s) avbildas i media blir de ofta 

avbildade sittande i en soffa eller en fåtölj i sitt ämbetsrum, gärna drickandes en kopp the. 

Deras ämbetsrum framställs ofta som små mysiga nästen där de kan sitta och prata medan de 

fikar och eventuellt kastar ett öga på sina hjärtefrågor. Manliga MP:s framställs på ett helt 

annat sätt. Ofta blir de avbildade utomhus på trappan av parlamentet eller någon viktig 

myndighetsbyggnad medan huvud och axlar avbildas på ett sådant sätt att de utstrålar makt 

och kompetens. Om han ändå skulle avbildas i sitt ämbetsrum, sitter han vanligtvis bakom ett 

stort skrivbord med bokhyllor i bakgrunden, allvarsamt begrundande viktiga dokument som 

ligger på skrivbordet.57

 

De flesta kvinnliga politiker hävdar att deras utseende oftare än mäns kommenteras i de 

brittiska medierna. De menar att medierna i stort sett alltid kommenterar de kvinnliga 

politikernas ålder, hur de ser ut och hur deras familjesituation ser ut. Det påpekas alltid att de 

                                                 
53 Edström. 2002. s.44 
54 Edström. 2002. s.25ff 
55 Winberg. 2004. s.26 
56 Edström. 2002. s. 24ff; Winberg. 2004. s.27 
57 Ross, Sreberny. 2000. s. 95 
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är kvinnliga politiker. 58 Flera kvinnliga MP:s påstår i en undersökning av Ross och Sreberny 

att deras manliga kolleger kunde se ut hur som helst utan att det nämndes i medierna. De 

hävdade att om de en enda dag skulle komma till House of Common, i det skick som många 

av deras manliga kolleger anländer, med smutsigt och okammat hår, iklädda skrynkliga och 

fläckade kläder, så skulle de genast hamna på förstasidorna av tidningarna. Det skulle 

ifrågasättas om de alls klarade av sitt ämbete som MP:s. Judit Church, en av de intervjuade 

MP:arna sade att som kvinna måste man se ut som om man har rätt till makt, för att man skall 

kunna få någon. En annan MP, Dawn Primarolo, deklarerade att kvinnor i medierna aldrig kan 

vara rätt. Antingen är kvinnor för unga eller för gamla, för smala eller för tjocka, har för 

mycket makeup eller för lite, lägger för mycket omsorg på sina kläder eller så lägger de för 

lite. Glenda Jackson (MP) uttryckte att om kvinnor inte visar upp sig på rätt sätt så 

misstänkliggörs de som kvinnor.59 Många kvinnlig MP:s menar att det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan media och parlamentsledamöterna men att det är media som dikterar 

villkoren. Kvinnorna hävdade att om de inte ställde upp och gav media vad media förväntade 

av dem så fick de ta konsekvenserna genom att bli ofördelaktigt skildrade eller kanske inte 

alls.60

 

Språket i medierna används olika vad gäller kvinnor och män. Vid ett fyllnadsval till 

parlamentet var tre av fyra av de kandiderande, kvinnor. Detta föranledde media att beskriva 

valkampanjerna som en klimakterietävling. Ofta kan kvinnliga politiker i stället för att 

beskrivas som kraftfulla och frispråkiga, beskrivas som om de har vässade kattklor. Under en 

period pågick det en kampanj mot en lokaltidning för att få tidningen att sluta behandla de två 

MP:arna som hörde till distriktet olika. Den manliga MP:en refererades alltid i tidningen som 

”sir Donald” eller ”the MP” medan den kvinnliga MP:en enbart kallades för Mahon. Det 

fanns också andra skillnader i rapporteringen enligt Alice Mahon. Mahon menade att det 

framställdes i media som att varje gång hon sade något så fick hon ett utbrott, medan Donald 

alltid gjorde uttalanden.61

 

När ordföranden för Labourpartiet, John Major, i maj 1994 avled fick vice ordförande 

Margaret Becket överta ordförandeposten inför valet till EU-parlamentet. Redan efter ett par 

veckor började dock spekulationerna i medierna om vem som sedan skulle överta 
                                                 
58 Ross, Sreberny. 2000. s. 87 
59 Ross, Sreberny. 2000. s. 87 
60 Ross, Sreberny. 2000. s. 85 
61 Ross, Sreberny. 2000. s. 85-94 
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ordförandeklubban. Tony Blair verkade vara det givna namnet men även några andra män 

nämndes som kandidater. Becket nämndes dock inte som någon kandidat till 

ordförandeposten trots att hon hade fått uppdraget att lotsa partiet genom sorgen efter Major 

in i en valkampanj. Hon fick själv bjuda in sig till diskussionen. Huvudkandidaterna till 

ordförandeposten i Labour var Tony Blair och John Prescott. Blair beskrevs i media som en 

ovanligt duglig ung modern man som var ärlig och uppriktig. Han hade framgångsrikt 

moderniserat och reformerat Labours politik. Han var dessutom en hängiven fader och 

lyckligt gift. Prescott beskrevs av media som lojal, hängiven och passionerad. En trotjänare 

med rykte om att vara rak och rättfram. Beckett däremot beskrevs som oärlig, som en 

katastrof som misslyckats med allt sedan hon övertagit ordförandeklubban. Hon hade inte 

bara dålig smak, hon hade passerat bästföredatum, dvs. hon hade passerat klimakteriet. Becket 

var inte bara illojal, hon ville politiskt återgå till 1945. Hon var både feminist och oppurtonist. 

Becket hade även stulit en annan kvinnas man, med vilken hon numera även var gift med. Det 

gjordes reportage om Becket där man i rubriken sade att man skulle visa Beckets ”mänskliga” 

ansikte. Hennes karriär ifrågasattes på ett sätt som fick henne att framstå som en politisk 

vindflöjel. Detta trots att Becket hade över tjugo års erfarenhet av politiskt arbete och enligt 

Ross och Sreberny hade utfört ett utmärkt arbete som ordförande i Labour.62

 

3.3 Kvinnor i den amerikanska politiken och Hillary Rodham Clinton 
Vid studier av massmedias bevakning av valkampanjerna till den amerikanska senaten mellan 

1982 och 1986, har det visat sig att medierna beskrevr de kvinnliga kandidaterna mindre 

fördelaktigt än männen. I bevakningen av kvinnorna hade media ägnat mindre tid åt att ta upp 

sakfrågor, för att istället diskutera huruvida kvinnorna var dugliga nog för att förtjäna en plats 

i senaten. Medierna var även mer uppmärksamma på den agenda och de sakfrågor som män 

framförde under kampanjerna. Framförallt ifrågasattes ofta de kvinnliga kandidaternas 

förmåga att driva sina kampanjer effektivt. De kvinnliga kandidaterna ansågs dock ha vissa 

begränsningar jämfört med de manliga konkurrenterna. Kvinnornas kampanjer hindrades till 

viss del av väljarnas förväntningar om hur kvinnor antas vara. Valkampanjer i USA brukar 

inte begränsa sin retorik enbart till sakfrågor utan även gå in på andra områden, exempelvis 

konkurrenternas handel och vandel. Detta missgynnar kvinnliga kandidater då det har visat sig 

att kvinnor inte gynnas att använda negativa budskap eftersom de av väljarna och media med 

detta beteende anses aggressiva och okvinnliga. Kvinnor som tar initiativet till kraftfulla och 

                                                 
62 Ross, Sreberny. 2000. s.81-83 

 17



aggressiva angrepp kan räkna med att refereras och avbildas negativt. Män kan däremot 

använda negativa budskap och kraftfulla angrepp utan att på samma sätt missgynnas av 

väljarna och media. Detta har lett till att endast 5 % av kvinnorna använder negativa budskap i 

valkampanjerna till den amerikanska Senaten. Andelen män som använder negativa budskap i 

sina valkampanjer är 21 %. 63

 

Undersökningar har visat att de amerikanska väljarna anser att kvinnor är kompetenta på 

traditionellt kvinnliga frågor som fattigdom, vård, omsorg och skola. Det har också visat sig 

att kvinnor som profilerat sig i dessa ”mjuka” frågor i större utsträckning har valts in i 

senaten. Detta är dock en vansklig strategi över tiden då framgångar med traditionellt 

kvinnliga frågor i sådana fall blir beroende av vilka politiska vindar som blåser vid tiden för 

valet.64 Analyser av presskonferenser visar att media systematiskt fokuserar på frågor om de 

kvinnliga kandidaternas familjeliv, deras utseende, och hur de ställer sig i abortfråga. 65 I tider 

när medborgare känner sig hotade av t.ex. yttre faror eller lågkonjunktur väljer de i större 

utsträckning män eftersom de anses mer kompetenta och då speciellt i frågor som gäller 

ekonomi, försvar och utrikespolitik.66 Det är politiska sakfrågor som media fokuserar på vid 

manliga kandidaters presskonferenser.67 Kvinnor som försöker sig på att profilera sig i 

traditionellt manliga frågor, blir stämplade som konstiga, okvinnliga och suspekta i 

medierna.68

 

Ett återkommande klagomål från kvinnor som befinner sig i toppositioner är att media gärna 

kommenterar deras utseende och ålder. Studier av amerikanska medier visade att det i artiklar 

om kvinnor i den amerikanska kongressen förekom, att deras utseende nämndes, men att detta 

var ovanligt. Endast i 3 % av artiklarna under den mätta perioden (januari1993-oktober1994) 

förekom anspelningar på kongresskvinnornas utseende. Det framgick dock i artiklar om att 

kongresskvinnor spelade baseboll och basketboll samt artiklar om att nyvalda 

kongresskvinnor under en middag hade gjort en ranking av de manliga medlemmarna av 

parlamentet. En journalist hade även rapporterat att sedan antalet kvinnor hade ökat i den 

amerikanska senaten så hade även pussande blivit ett acceptabelt sätt att hälsa i senaten. 

Många kvinnor har även uttryckt att journalister ofta bara var intresserade av problem. 
                                                 
63 Kahn, Gordon. 1997. s.59-73 
64 Kahn, Gordon. 1997. s.59-73 
65 Caroll, Schreiber. 1997. s.136 
66 Kahn, Gordon. 1997. s.59-73 
67 Caroll, Schreiber. 1997. s.136 
68 Kahn, Gordon. 1997. s.59-73 
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Således upplever kvinnorna att de får många frågor om vilka problem de har, om de har blivit 

illa behandlade av män eller motarbetade av män i kongressen. I ca 15 % av artiklarna under 

perioden förekom problem som rörde sexism eller att kvinnor skulle vara utestängda av män. I 

4 % av artiklarna berörde man svårigheten att förena familjeliv och karriär. Några av de 

tydligaste exemplen är när Josie Heath, som 1992 kandiderade till den amerikanska senaten, 

porträtterades när hon torkade upp sönderslagna ägg från sitt köksgolv eller när media 

rapporterar att Senator Dianne Feinstein plockar upp de handdukar som hennes make inte 

själv gitter plocka upp från golvet i badrummet. 69

 

Ett annat problem som kvinnorna i den amerikanska kongressen klagar över är att många 

artiklar om sådant som de gjort hamnar på tidningarnas livsstilsbilagor, oavsett vilka 

allvarliga frågor det än handlar om. I 14 % av artiklarna om kvinnor i kongressen återfinns i 

tidningarnas livsstilsbilagor. I 54 % av artiklarna återfinns de dock på tidningarnas första 

sidor eller på nyhetssidorna. I flera artiklar (16 %) nämns att kvinnor i kongressen tillför ett 

nytt perspektiv eller att de har inneburit en verklig förändring för politiken. Många av 

artiklarna 29 %, under perioden, talade också om att kvinnor i kongressen arbetade 

tillsammans över partigränserna. Dock var det bara i 6 % av artiklarna som nämnde fall där 

kvinnor i kongressen var oeniga i olika frågor. Artiklar som handlade om att kvinnor arbetade 

tillsammans, gällde ofta abortfrågan eller kvinnors hälsa, vilket var två stora frågor i 

kongressen under denna period. Även våld mot kvinnor var ett vanligt ämne som 

förknippades med kongresskvinnor, trots att ”Violence Against Women Act” (som hörde till 

Crime Bill), enhälligt röstades igenom utan motsättningar och med liten diskussion. Aborter 

nämndes i ca 26 % av artiklarna medan endast i 2.5 % av artiklarna där kvinnliga medlemmar 

av kongressen nämndes, behandlade reformen av finansieringen av valkampanjerna. Detta 

trots att kvinnor arbetade och gav väsentliga bidrag även på andra områden än traditionellt 

kvinnliga, såsom brottslighet, en reform av den amerikanska kongressen och reformen av 

finansieringen av valkampanjerna. I dessa frågor arbetade kvinnorna som individer och inte 

som grupp.70

 

 

 

                                                 
69 Caroll, Schreiber. 1997. s.131-139 
70 Caroll, Schreiber. 1997. s.131-139 
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När Bill Clinton 1992 kandiderade till president i USA var en av hans kampanjslogans ”köp 

en, få en på köpet”.71 När han gjorde detta refererade han till sin fru Hillary Rodham Clinton. 

Hillary Clinton var en ny sorts kandidatfru, som stödde sin man men som samtidigt var tydlig 

med att hon hade en egen karriär och drev sina egna frågor. Traditionellt sätt brukar 

presidentkandidatfruar lojalt stödja sina män men i övrigt hålla sig i bakgrunden. Hillary 

Clinton avvek från denna norm och tog en självklar plats som jämlike vid sin makes sida. På 

grund av detta blev det stora underliggande temat i medias bevakning av valkampanjen en så 

kallad ”Hillary-bashing”.72 Detta gick ut på att kritisera Hillary Clinton så mycket som 

möjligt.73  

 

Under Whitewater-affären var medias intresse av Hillary Clinton stort. Hon kallades till 

utskottsförhör för att man skulle kunna utreda huruvida hon hade haft något att göra med att 

anställda vid Vita Husets resekansli hade fått sparken. Inför detta förhör verkade media ha lite 

svårt att bestämma sig för hur de skulle beskriva henne. Å ena sidan kunde de skildra henne 

som om hon vore ett helgon som maka och mor. Även hennes professionella arbete som 

advokat när hon arbetade för att förbättra villkoren för fattiga kvinnor och barn, sågs som en 

merit till denna helgonstatus. Å andra sidan lades stor betoning på hennes ”mörka sida”. 

Oftast karakteriserades hon dock på båda sätten samtidigt.74  

 

Hillary Clinton kunde beskrivas som att hon försökte dölja sin önskan att åstadkomma 

systematiska politiska förändringar, genom att framställa sig som en urmoder som värnade om 

fattiga mödrar och barn. Detta för att de politiska förändringarna inte skulle verka så 

skrämmande. Det framställdes som att hon hade en egen politisk agenda som hon försökte 

dölja genom att låtsas som att hon värnade om fattiga familjer och sin egen familj. En del 

ansåg också att det var Hillary Clinton som styrde i presidentfamiljen och att det var hon som 

bestämde vilken inställning president Bill Clinton skulle ha i princip alla frågor. Hillary 

Clinton beskrevs också som irrationell och paranoid. Det framgick att Hillary Clinton kunde 

gråta av ren ilska om inte hennes planer gick i lås. Andra ansåg att hon skulle ha en medfödd 

talang för att ljuga och att hon ljög för att dölja att hon var en oförsonlig maktspelare som inte 

drog sig för att använda FBI för att krossa dem som stod i henne väg.75

                                                 
71 Caroll, Schreiber. 1997. s.131 
72 Houchin Winfield. 1997. s.176 
73 Houchin Winfield. 1997. s.166-176 
74 Brown, Gardetto. 2000. s.27-42 
75 Brown, Gardetto. 2000. s.28-32 
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När Hillary Clinton själv fick tillfälle att tala i medierna, fotograferades hon från en vinkel 

högt ovanför henne, en vinkel man vanligtvis använder för visa att personen inte är särskilt 

viktig. I rapporteringen framgick även att det bara uppkom fler frågor ju mer Hillary Clinton 

försökte förklara saken. När Hillary Clinton anlände till utskottsförhöret drog man paralleller 

mellan folkmassan utanför byggnaden där utskottsförhöret skulle äga rum, med folkmassan 

som hade stått utanför domstolen vid rättegången mot O J Simpson. O J Simpsons rättegång 

har ifrågasatts då många menar att Simpson blev frikänd trots att många anser att han var 

skyldig till mordet på sin hustru.76 Under utskottsförhören rapporterades det om att en tidigare 

medarbetare till president Bill Clinton, David Wathins, vid tiden för avskedandena, hade 

skrivit ett PM i vilket antyddes att det var Hillary Clinton som låg bakom dessa. Wathins 

skrev i detta PM att, om inte han och hans kollegor kom med snabba och handfasta åtgärder i 

linje med Hillary Clintons önskningar så skulle helvetet bryta lös. 77  

 

Whitewater-affären beskrevs i amerikanska medier som att den var Hillary Clintons egen, och 

att affären hade sådan paritet att hon kunde matcha grabbarna. Särskilt påpekade man att hon 

”tog det som en man”.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Brown, Gardetto. 2000. s.32-41 
77 Brown, Gardetto. 2000. s.28 
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4. Kvinnor i internationell miljö 
Efter att ha studerat medias skildringar av kvinnor i topposition som är aktörer på nationell 

nivå, är det även intressant att studera hur kvinnor som internationella aktörer beskrivs av 

amerikansk och europeisk media. Beskrivs kvinnor i absolut topposition, dvs. kvinnliga 

presidenter och statsministrar, på liknande sätt av media som kvinnor huvudsakligen 

verksamma på nationell nivå? Kan det finnas skillnader i medias beskrivning av dessa två 

grupper beroende på vilken maktposition de innehar, dvs. på vilken vertikal nivå i maktstegen 

de befinner sig på? 

 

 

4.1 Internationella kvinnor i absolut topposition 
De högsta politiska posterna har historiskt, i stor sett varit reserverade för män. År 1994 var 

det endast 23 kvinnor som hade nått de absoluta politiska toppositionerna som presidenter och 

statsministrar. I en undersökning som omfattande över 100.000 artiklar i amerikansk och 

brittisk media, visade det sig att kvinnliga presidenter och premiärministrar åtdrog sig mindre 

uppmärksamhet av media än deras manliga kollegor. De kvinnliga statsöverhuvuderna 

skildrades i snitt 3,8 gånger per dag medan deras manliga motsvarigheter skildrades 4,8 

gånger. Det visade sig t.ex. att den gråe John Mayor fick mer uppmärksamhet av media än 

den färgstarka Margaret Thatcher. Detta trots att åtminstone en del av medias bevakning av 

statsöverhuvuden är institionaliserad, genom t.ex. Vita Husets pressavdelning som bevakar 

statsöverhuvuden vare sig de är kvinnor eller män. Man hade annars kunnat förvänta sig att de 

kvinnliga statsöverhuvuderna kunde anses vara mer intressanta av media då de är så ovanliga. 

Då kvinnorna i studien har jämförts med sina närmast manliga motsvarigheter, dvs. deras 

närmaste företrädare på posten, eller om kvinnorna avgått, med sin efterträdare, går det inte 

att bortförklara differensen med att kvinnorna i medias ögon, representerar ointressanta 

nationer.79

 

De kvinnliga statsministrarna och presidenterna är väldigt olika. Inte bara på grund av att de 

kommer från olika politiska system och olika kulturella bakgrunder. I Norge, där Gro Harlem 

Brundtland var statsminister är kvinnor väletablerade i politiken medan i Frankrike där Edith 

Cresson verkade, fanns det få kvinnliga parlamentariker.80 Exempelvis Turkiet och Pakistan 

(Tansu Ciller och Benazir Bhutto) har många religiösa fanatiker som är motståndare till 
                                                 
79 Norris. 1997. s.149-158 
80 Norris. 1997. s.155; United Nations. 1992. s.60 
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jämställdhet, medan det i Kanada (Kim Cambell) finns en väletablerad kvinnorörelse. De 

representerar även länder av olika storlekar, och med olika grader av utvecklade politiska 

system och ekonomier. De är också olika beroende på vilka politiska bakgrunder de har och 

på vilka ledarstilar de har. Vissa av de kvinnliga statsöverhuvuderna har kommit till makten 

genom långa politiska karriärer (Margaret Thatcher i England och Indira Ghandi i Indien), 

medan andra hade lite kortare politisk karriär bakom sig (Kim Campell i Kanada och Edith 

Cresson i Frankrike). Andra hade kämpat i oberoende, oavhängiga val (Mary Robinson i 

Irland och Kim Campell i Kanada) medan andra hade följt familjetraditionens spår (Corazon 

Aquino i Filipinerna, Benazir Bhutto i Pakistan och Violeta Chamarro i Nicuaragua). 

Thatcher och Ghandi satt länge vid makten medan Campell och Cresson satt kortare tid. 

Robinson och Bruntdland var uttalade feminister medan Thatcher vägrade kalla sig för 

detta.81

 

Trots att de kvinnliga statsöverhuvuderna är olika till allt utom sitt kön, kan man ändå se vissa 

stereotypa likheter i hur media skildrar dem. Få artiklar innehöll beskrivningar av kvinnorna 

som exempelvis känsliga och medlidsamma. Anmärkningar över de kvinnliga 

statsöverhuvudernas klädsel och utseende förekommer knappt, även om det händer. Kim 

Campell blev t.ex beskriven som att hon var glamorös och att hon hade fotograferats baraxlad 

i sina arbetskläder. Turkiska medier ska ha skrivit att Ciller hade ett leende av stål. Thatcher 

beskrevs som en sträng, aggressiv lärarinna medan Cresson beskrevs som en mansslukerska 

utan tänder. De flesta av kvinnorna ses som ambitösa och effektiva men även som mer 

konfliktbenägna än sina manliga motsvarigheter. Cresson beskrivs t.ex. som stridslysten 

kvinna som tar snabba, intuitiva beslut. Hon kallas också för ”krigaren”. Aquino och 

Chamarro blir dock beskrivna på ett mer traditionellt kvinnligt sätt. 82  

 

Det är i stället andra stereotyper som framträder i studien. Som exempel lanserar man dessa 

kvinnor som outsiders och som representanter för förändring. Media fokuserar ofta på att 

kvinnliga statsöverhuvuden är de första i sitt slag och att de därmed är ett föredöme för andra. 

Det är påfallande att personporträtt om dessa kvinnor ofta började med i stort sett samma 

mening där de beskrivs just på detta sätt. De står för ett genombrott för kvinnorna och för en  

                                                 
81 Norris. 1997. s.155 
82 Norris. 1997. s.159-160 
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förändring. Det ställs ofta krav på att de framgångsrikt skall bekämpa korruption där sådan 

finns. Robinson beskrevs som en frisk fläkt, som ett brott mot ett mossigt politiskt system. 

Thatcher beskrevs som en klassisk outsider, en som inte var en av oss, inte en av grabbarna.83

 

Gemensamt för de kvinnliga statsministrarna och presidenterna är att de framställs som om de 

har liten erfarenhet och bristande kvalifikationer för arbetet. Det uttrycks ofta förvåning över 

att just de har kommit i fråga till dessa höga politiska poster. Norges statsminister Brundtland 

beskrevs som en läkare vars enda politiska merit var att hon varit miljöminister. Detta trots att 

Brundtland växt upp i en politiskt intresserad familj och varit aktiv inom Norske 

Arbeiterpartiet ända från tonåren. Hon hade arbetat både med hälso- och sjukvård både på 

lokal och nationell nivå och suttit i Norges folketing, men hade även varit vice ordförande i 

Norske Arbeiterpartiet. Cresson hade innan hon blev statsminister innehaft poster som 

jordbruks-, export- och EU-minister. Robinson beskrevs i media som en outsider trots att hon 

hade suttit i den irlänska senaten i tjugo år och hade varit landets yngsta att utses till professor 

i juridik. Campells bristande erfarenhet påpekades speciellt. Hon hade endast en kort politisk 

karriär inom de federala myndigheterna som biträdande minister för indianska 

angelägenheter, som justitieminister samt som försvarsminister. Före detta hade hon gjort en 

akademisk och juridisk karriär. De statsöverhuvuden som följt familjetraditionen (Chamarro, 

Bhutto och Aquino) ifrågasattes mest. Chamarro beskrevs i medierna som att hon varit en 

lojal hustru till sin president Pedro Joaquin Chamarro och här framfördes åsikten att hon valts 

till Niquaragua´s president på grund av sitt namn. Chamarro hade dock en egen karriär att vila 

på. Hon hade studerat i USA och suttit i den förrevolutionära regeringen i exil för att sedan 

sitta i den första postrevolutionära militärregeringen. Hon drev också tidningen da Prensa, 

som ofta stoppades av myndigheterna då den ansågs för kritisk mot sandinisterna. Även 

Aquino beskrevs som att hon tidigare varit en representativ fru som serverat kaffe till sin 

make presidenten medan han pratade politik med sina besökare. Både Bhutto och Aquino 

hade bedrivit högre studier i USA.84
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5. Skildringar av kvinnor i topposition –en översikt 
Medias skildringar av kvinnor i topposition kan undersökas utifrån flera synsätt. Har kvinnor 

samma tillgång till media som män och vid vilka tillfällen får kvinnor tillgång till media? 

Funderingar kan även infinna sig över vilken roll media spelar för kvinnors förutsättningar. 

Vilka demokratiska och mänskliga kan medias beskrivningar av kvinnor få? För att ge en mer 

generell bild, kommer medias förhållningssätt till kvinnor i topposition i följande underkapitel 

att sammanfattas och utvecklas. Även media och medias roll kommer på ett översiktligt sätt 

att studeras. 

 

5.1 Kvinnors representation i media 
Kvinnor i topposition verkar onekligen förekomma mindre frekvent än män i media. 

Fördelningen av ca 70 % män och 30 % kvinnor på första sidorna, verkar gå igen både i 

Sverige och i Norge.85 Detta trots att kvinnor deltar i nästan lika hög grad i samhällslivet som 

män.86 Dessa siffror verkar dessutom vara ganska konstanta över de sista 30 åren.87 Även i 

Storbritannien och i USA verkar kvinnor i topposition förekomma mer sällan i media än sina 

manliga kollegor.88 Under 1994 gjordes 89 intervjuer av medlemmar i den amerikanska 

kongressen i nyheter från de amerikanska kabeltvkanalerna. Utav dessa 89 intervjuer var 

endast 5 av de intervjuade kvinnor.89 Ett undantag är undersökningen av medias bevakning av 

kvinnor som var nya i den amerikanska kongressen under januari 1993 – oktober 1994. Detta 

berodde förmodligen på att det vid valet 1992 valdes in många nya kvinnor i kongressen samt 

att det under denna tid också inföll ett ”Kvinnoår”. Även detta drog till sig medias bevakning 

men under slutet av året avklingade dock intresset för de nyvalda kongresskvinnorna.90 Även 

kvinnor i absolut topposition såsom statsministrar och presidenter skildras mindre ofta än män 

i samma position. Där var dock skillnaden mindre.91 Utvecklingen verkar dock gå sakta 

framåt. Mellan 1989 och 1995 ökade kvinnors representation på förstasidan i amerikanska 

dagstidningar från 11% till 19%. Kvinnornas fotografier hamnade även de oftare på 

förstasidan 1995 än 1989. Antalet bilder ökade från 24% till 39% under denna period. Dock 

kan noteras att få av dessa kvinnor var politiker eller andra opinionsbildare.92

                                                 
85 Kleberg. 1998. s. 102; Johansson. 2000. s.28; Jensen. 2004. s. 18-20 
86 Jensen. 2004. s.18-26 
87 Kleberg. 1998. s.102 
88 Caroll, Schreiber. 1997. s.132; Ross, Sreberny. 2000. s. 79-99 
89 Norris.1997. s.151 
90 Caroll, Schreiber. 1997. s.135-145 
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5.2 Tillgång till media 
När kvinnor generellt hamnar i nyhetsmedia framställs de ofta som offer. Det kan gälla 

misshandel, mobbing, hot eller någonting annat. Att kvinnor förekommer i 

problemorienterade nyheter är ungefär dubbelt så vanligt än det är för män.93 Kvinnor 

framställs gärna i grupp, som emotionella och gärna lite hysteriska, medan männen oftare 

framställs som stabila och rationella individer.94

 

Vid de tillfällen då kvinnor ”bjuds in” av media beror det oftast på att de är hustru till något 

statsöverhuvud eller till någon annan inflytelserik man eller att hon på något annat sätt 

befäster mannens status. Hon kan ge uttryck för händelsernas dramatik eller bli intervjuad 

som expert på något traditionellt kvinnligt område. Många gånger är hon underhållare eller 

glamourkvinna.95 Norris hänvisar till en undersökning gjord av Johnston och Christ från 1989 

som framhöll att 37 % av kvinnorna på förstasidan på Times utgjordes av kvinnliga 

underhållare medan endast 12 % utgjordes av kvinnliga politiker, aktivister eller 

myndighetspersoner.96 Artiklar om kvinnor och frågor som behandlas i samband med dessa 

kvinnor har en tendens att hamna i tidningarnas livsstilsbilagor oavsett om det är viktiga 

politiska frågor eller någonting helt annat. På samma sätt verkar medierna fokusera på att 

skildra traditionella kvinnofrågor som abort, hälsa och sjukvård, och kopplar frågorna till 

kvinnor i grupp. När kvinnor arbetar individuellt med frågor som inte är traditionellt kvinnliga 

så verkar de glömmas bort.97 De kvinnliga parlamentsledamöterna i Storbritannien menar att 

man för att få medias intresse gärna skall spela på sin kvinnlighet medan undersökningar i 

USA visar att kvinnliga toppolitiker främst får tillgång till media när det gäller traditionella 

kvinnofrågor.98 Ett exempel på att kvinnor har svårare att få tillgång till media och dessutom 

bedöms på andra grunder finns i Storbritannien där det under 1993 slogs upp stort i media om 

det så kallade falskaminnen-syndromet. Detta syndrom skulle vara att terapeuter skapat falska 

minnen om övergrepp hos barn. När denna teori lanserades i media av pedofilanklagade 

föräldrar, fanns det inte någon sådan officiell diagnos och saknade stöd hos majoriteten av den 

professionella expertisen. Barnens historier om att de fått minnen producerade under sina 

terapisamtal återgavs vanligtvis av skeptiska familjemedlemmar som försökte misskreditera 

                                                 
93 Johansson. 2000. s.32; Caroll, Schreiber. 1997. s.131-139; Jensen. 2004. s.22 
94 Roosvall. 2002. s.58-60 
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barnen. I ett fall, som slogs upp stort i media spelade en incest-anklagad fader, inför ett stort 

uppbåd av journalister, upp ett meddelande från sin telefonsvarare där den anklagande dottern 

var mycket upprörd. Detta för att misskreditera henne och visa att han var ett offer. Historien 

fick ett stort medialt utrymme under lång tid. När dottern och hennes syster ett par månader 

senare ville ge sin version av saken till en kvinnlig journalist publicerades aldrig intervjun. 

Detta trots att det borde ha varit en pangnyhet. Orsaken var att de manliga redaktörerna inte 

ville publicera intervjun utan att flickornas pappa, som hängt ut sin dotter i media, skulle få 

tillfälle att kommentera intervjun. Detta trots att fadern fått stå oemotsagd i intervjuer och 

artiklar i flera månader. Han var ju ett offer, en trevlig kille, och fick därför stå oemotsagd.99 

Detta exempel visar att det inte alltid är så lätt för kvinnor att få tillgång till media trots att de 

har relevanta och viktiga saker att säga.  

 

5.3  Medias beskrivning av kvinnor 
Spelar det då någon roll hur ofta och i vilka sammanhang kvinnor skildras i medierna? 

Hirdman menar att man måste analysera media om man skall kunna få en bild av vilken makt 

kvinnor har idag. Hon menar att det inte är politiken som producerar genus i dag, utan 

medierna. 100 Enligt Sreberny och van Zoonen, är föreställningar om socialt ansvar och plikter 

som åläggs män och kvinnor fortfarande en stark grund för hur nyhetsmedia väljer ut och 

vinklar sina nyheter. Media är en stark politisk maktfaktor och kan genom sin inställning 

begränsa kvinnor (och mäns) möjligheter i politiken.101 Problemet är dock inte alltid det som 

skildras utan det som inte skildras. Om media bara rapporterar om kvinnor i topposition i 

samband med traditionella kvinnofrågor och inte om deras andra politiska engagemang så får 

man intrycket av att kvinnor i topposition endast är intresserade och en tillgång enbart på 

dessa områden. Hamnar sedan rapporteringen om vad kvinnor i topposition åstadkommer, på 

livsstilsbilagorna, så indikerar detta att dessa frågor inte är speciellt viktiga.102 Edström menar 

att det är synonymt med att man är viktig om man hamnar på förstasidan.103 Att osynliggöra 

är enligt Ås en av de fem härskarteknikerna och man brukar säga att den eller det som inte 

syns finns inte.104 Om inte media rapporterar om kvinnors framsteg så är det ingen som vet 

om dem och då finns de inte i allmänhetens medvetande.  
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Trots att många kvinnor i topposition uttrycker den åsikten att de ofta får kommentarer om sitt 

utseende och ålder, samt att det ofta finns referenser till svårigheterna att få familjeliv och 

politik att gå ihop, visar undersökningar i både Storbritannien och USA att det endast i 

begränsad omfattning förekommer att kvinnor i topposition vid intervjuer och personporträtt 

skildras på ett traditionellt kvinnligt sätt utifrån deras utseende och genusstereotyper.105 I 

stället framträder andra subtilare mönster. På bild framställs kvinnor i topposition ofta i en 

hemtrevlig miljö eller är fotograferade i ett uppifrån perspektiv sannolikt för att förminska 

deras betydelse.106 Genom detta osynliggörs kvinnor men det är också ett sätt att förlöjliga 

dem genom att visa på deras litenhet och obetydlighet. Det kan vara ett sätt att på ett subtilt 

sätt ifrågasätta vad kvinnorna egentligen har att bidra med.  

 

5.4 Problematisering av kvinnor i media 
Vid de tillfällen familjelivet ligger i medias fokus skildras kvinnor och män i topposition 

olika. Kvinnliga politikers familjeliv framställs som om det blir lidande av deras politiska 

engagemang och att det pågår en kamp för att få vardagen att gå ihop. Kvinnor citeras ofta om 

att de har dåligt samvete och att de känner sig stressade över att hinna med både politiska 

uppdrag och familjeliv. När mäns familjeliv står i medias fokus är bilden en annan. Män har i 

regel en familj som är stolt över honom och som stöder hans politiska karriär och strävanden, 

vilket medför att män sällan uttrycker att de känner sig kluvna mellan karriär och familj. För 

män är en familj en tillgång medan för kvinnor är den ett hinder vilket framställer kvinnors 

politiska strävanden som inte riktigt normala.107 Eftersom sociala attityder till kvinnliga 

ledare ofta är negativa, på grund av föreställningar om att kvinnor passar bäst som hustrur och 

mödrar, har det fått konsekvensen att kvinnors avancemang på den offentliga arenan 

motverkas.108 Då familj ses som ett hinder i den politiska gärningen har detta lett till att 

många kvinnliga politiker i internationella toppositioner, valt att inte gifta sig. Detsamma 

gäller inte för män i motsvarande position. De gifter sig och skaffar barn utan hinder för 

karriären. Kvinnor kan dock inte automatiskt räkna med sin mans stöd i sin politiska karriär. 

Ofta kan han vara upptagen med att själv göra karriär. Ibland kan det krävas att mannen själv 
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avslutat sin karriär för att kvinnan skall kunna räkna med hans stöd.109 Kvinnor utan familj 

uppger att även de känner skuld för att de inte har det tillräckligt fint hemma och för att de 

lagar för lite mat.110  

 

5.5 Kvinnan som representant för förändring och som outsider 
Kvinnor i topposition beskrivs ofta av media mer negativt än män.111 Ibland kommenteras 

deras utseende men mer vanligt är att man i media påstår att kvinnor i topposition saknar 

erfarenhet och kompetens.112 När kvinnor fått en maktställning porträtteras, poängteras ofta  

att det är överraskande eller otippat att just de har fått tillträda maktpositionen. Media tenderar 

att undervärdera eller tona ner kvinnors kvalifikationer och fokuserar i stället på att de ofta 

inte följt samma karriärväg som män. Kvinnorna framställs även ofta som outsiders, som på 

något sätt slunkit in på ett bananskal men som på grund av sin bakgrund, sin personlighet eller 

sin politiska agenda inte är en i gänget.113 Det är vanligt att kvinnor påbörjar sin politiska 

karriär senare än män, och det sker ofta efter det att deras barn växt upp. Detta gör att de går 

miste om erfarenheter och kontakter som män utan hinder från familjen hinner skaffa sig.114 

Även om kvinnor avstått från barn och ägnat sina liv åt sina karriärer ifrågasätts deras 

erfarenheter. Detta blir tydligare ju större makt kvinnor fått. Under valkampanjer i USA 

ifrågasätts ofta de kvinnliga kandidaternas förmåga att effektivt driva sina kampanjer och det 

antyds att de bara skulle vara intresserade av så kallade kvinnofrågor som hälsovård, skola 

och dylikt.115 Kvinnor är speciellt känsliga för den här typen av påståenden eftersom väljare 

agerar efter genusstereotyper och anser att kvinnor är bra på frågor som kan hänföras till 

innesfären, som omsorg och utbildning. Män anses däremot mer kompetenta vad gäller 

ekonomi, försvar, utrikespolitik osv.116 Om kvinnors kompetens och erfarenheter ifrågasätts 

på detta vis, så bekräftas den förutfattade mening utifrån genus som väljarna eller läsaren har, 

dvs. att kvinnor är mindre kompetenta än män. Ifrågasättande av ens kompetens är dessutom 

svår att försvara sig mot. Kvinnor kan knappast begära rättelse eller jämföra sina meriter med 

motsvarande män i media. Ger media bilden av att kvinnor bara är intresserade av 

                                                 
109 United Nations. 1992. s.37-39 
110 Mandel. 1981. s.91 
111 Caroll, Schreiber. 1997. s.132; Kahn, Gordon. 1997. s.73 
112 Norris. 1997. s.161 
113 Norris. 1997. 162-164; Ross, Sreberny. 2000. s.81-83 
114 United Nations. 1992. s.38 
115 Kahn, Gordon. 1997. s.59-73.; Caroll, Schreiber. 1997. s.141-146 
116 Kahn, Gordon. 1997. s.61-62; Caroll, Schreiber. 1997. s. 132 
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 traditionella kvinnofrågor blir det ju uppenbart för alla och envar att det endast är de politiska 

frågorna som kvinnor är intresserade av vilket gör dem något begränsade ur politisk 

synvinkel. 

 

När kvinnor i topposition beskrivs av media definieras de i stort sett alltid som kvinnor. De är 

kvinnliga företagsledare, kvinnliga äventyrare, kvinnliga parlamentsledamöter eller ministrar. 

Detta indikerar att de ses som anomalier, något som inte riktigt hör hemma i utesfären, den 

offentliga världen.117 När män når positionen som företagsledare eller någon annan 

topposition ses detta som normalt, men när kvinnor når motsvarande positioner ses det som 

onormalt, vilket bekräftar att de tillhör ”det andra könet”.118 Motsättningen mellan kvinnan 

och politiken är stark i det traditionella genuskontraktet. Det ses som onaturligt att kvinnor 

skall befinna sig och agera offentligt samtidigt som deras aktiviteter ses som opolitiska. Detta 

är en struktur som Sreberny och van Zoonen menar att media i allra högsta grad främjar 

genom sitt sätt att skildra kvinnor.119 Då kvinnor uttalar sig eller exponerar sig  offentligt talar 

de från en manlig värld och från en manlig position.120 Det innebär att kvinnor i topposition är 

dubbelt genusbestämnda. Dels genom sitt kön, dels genom sin position. Kvinnor har således 

att motsvara två motstridiga förväntningar och kan bedömas efter två olika måttstockar.121 

Detta menar Brown och Gordetto är särskilt tydligt i förväntningarna kring USA:s 

presidentfru. Som presidentfru var Hillary Clinton såväl en privatperson som sin makes 

hustru, samt som en offentlig person genom sin makes position. När Hillary Clinton uttalade 

sig offentligt gjorde hon det från sin maskulint definierade offentliga roll som hon fått genom 

sin makes position, samtidigt som hon inte ansågs uppfylla sin roll som hela nationens hustru 

och moder. Detta verkade förvirra media som under Whitewateraffären, hade svårt att 

bestämma sig om Hillary Clinton skulle skildras som en orättfärdigt anklagad vän moder, 

eller som en maktgalen person som kunde gå över lik för att få sin vilja fram.122  

 

Kvinnor i topposition framställs ofta i media som representanter för förändring. De benämns 

som den första kvinnliga presidenten, den första kvinnliga företagsledaren, det första 

kvinnliga fotbollsproffset, den som vunnit mot alla odds.123 Eftersom kvinnor anses vara mer 

                                                 
117 Brown, Gordetto. 2000. s.27 
118 Jensen. 2004. s.28 
119 Sreberny, van Zoonen. 2000. s. 2 
120 Ross. Sreberny. 2000. s.24 
121 Brown, Gordetto. 2000. s.27; Holmqvist. 1997. s.161-163 
122 Brown, Gordetto. 2000. s. 22-24 
123 Caroll, Schreiber. 1997. s.139-145; Norris. 1997. s.161-164 
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ärliga och medkännande, ses de gärna som representanter för en förändring av politiken så att 

den skulle bli renhårigare och mindre korrupt. Detta kan dock lätt slå tillbaka på kvinnorna 

eftersom det vanligtvis inte är så lätt att ändra på sådana förhållanden. När medborgarna inte 

tycker att det går fort nog så blir de besvikna på kvinnorna.124 Eftersom media framställer 

kvinnor i första hand i samband med frågor som gäller kvinnors hälsa, aborter osv. så är det 

kring dessa frågor som kvinnor ses som representanter för förändring.125

 

5.6 Språkets kraft 
Kvinnor förminskas även genom det språkbruk som används i artiklar om dem. Eftersom 

normen för att vara en ledare är en man, påpekas särskilt att de är kvinnliga politiker eller 

företagsledare. Detta för att visa att de avviker från normen. En man i topposition beskrivs 

aldrig som en manlig företagsledare eller politiker.126 Ofta använder även journalisterna ett 

språkbruk om kvinnor som de inte skulle använda i samband med en man. När en kvinnlig 

företagsledare beskriver sig som resultatorienterad och rationell, kompletterar journalisten 

gärna att hon anses ambitiös och duktig. Detta är ord som knappast brukar användas i artiklar 

om män. Mycket i journalistiken är könsmärkt. Uttryck som järnlady som gärna används i 

samband med starka kvinnor har sin motsvarighet i mäns patriark. Det är dock olika vilka 

värden som läggs i dessa två ord. Kvinnor som skall reda upp besvärliga problem benämns 

som städgummor medan män i motsvarande situation kan kallas för företagsdoktorer eller 

benämnas som någon som rider ut stormen.127 När kvinnor beskrivs positivt av journalister 

används gärna ord med ett mjukare tonfall, vilket gör att journalisterna snuttifierar kvinnor. 

Kvinnor beskriv gärna efter sin ålder, exempelvis  kan de beskrivas som en ung kvinnlig 

politiker vilket understryker hur konstigt det är att hon har nått sin position. Känslor är något 

som gärna förknippas med kvinnor, emellertid verkar de uttrycken minska i förhållande till att 

makt och inflytande ökar.128 I de fall journalister refererar till mäns känslor är det i regel för 

att visa hur uppriktiga, ödmjuka och ärliga de är, medan referenser till kvinnors känslor 

istället tycks ligga dem till last.129 Hur språket används är viktigt eftersom detta har en 

funktion att skapa och konservera normer. ”Vad andra säger att jag är – det blir jag”.130

 

                                                 
124 Kahn, Gordon. 1997. s.63; Norris. 1997. s.163 
125 Caroll, Schreiber. 1997. s.145 
126 Holmquist. 1997. s.161 
127 Edström. 2000. s.30-32 
128 Roosvall. 2002. s.56 
129 Kitz. 1998. s. 193 
130 Ås. 1982. s.21-39 
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5.7 Medias relation till framgångsrika kvinnor 
Kvinnors underordning är inget som nämns i media. Den är i stället något som reproduceras 

genom medias sätt att rapportera kring kvinnor utifrån genus.131 På nyhetsredaktionerna delas 

ämnesområden in efter ett normsystem som säger vilka nyheter som är viktiga och vilka som 

är mindre viktiga. På den privata sidan, ”innesfären”, släpps kvinnorna in och dominerar 

kvantitativt på kvinno- och familjesidorna.132 Det är på dessa sidor, samt inom reklam, 

tabloidpress och utvikningstidningar som kvinnor hör hemma. Männen dominerar istället 

nyhetsjournalistiken133 Det krävs att en kvinna har utmärkt sig nationellt eller  internationellt 

för att hon skall bli så intressant att hon skall kunna placera sig på lokaltidningens 

förstasida.134 Mediaredaktionernas försvar för snedfördelningen mellan män och kvinnor 

avseende plats, utrymme, sätt att skildra kvinnor m.m. brukar vanligtvis vara att media bara 

speglar hur samhället ser ut. Detta är ett märkligt resonemang då 20% av Europas nationella 

politiker, under slutet av 1990-talet, var kvinnor. Trots detta utgjorde kvinnliga politiker 

endast 9 % av de politiker som intervjuades i den europeiska pressen.135 Carter och Steiner 

menar att media inte bara skildrar verkligheten som den ser ut utan att media också 

konstruerar den förhärskande definitionen av hur den rådande verkligheten ser ut.136 Media 

ser även till att bevara mannen som norm genom att använda ett språk och stil som pekar mot 

att kvinnor inte behöver tas på stort allvar.137 Om media använder stereotyper byggda på 

genus får det människor att tro att kvinnor inte har lika bred kompetens som män. 138Det är 

inte ovanligt med berättelser om hur manliga kollegor till kvinnor i den amerikanska 

kongressen använder ett nedlåtande språk rörande kvinnorna. Inte heller är det ovanligt med 

berättelser om att kongresskvinnor blivit förväxlade med personal eller andra då det inte 

förväntas att de kan vara medlemmar i kongressen.139

 

Många har hävdat att snedvridningen av medias inställning till män och kvinnor skulle 

avhjälpas när fler kvinnor blev journalister. Trots att de kvinnliga journalisterna idag är fler än 

för 30 år sedan verkar det inte ha påverkat graden av kvinnors representation i media i någon 
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högre grad.140 Män porträtteras oftare än kvinnor av både manliga och kvinnliga journalister. 

När män skriver om kvinnor är det vanligare att artiklarna publiceras på tidningarnas 

förstasida än om kvinnor har skrivit om kvinnor. Dessa artiklar hamnar i högre grad på 

tidningarnas livsstilssidor än om män hade skrivit artiklarna.141 Det är till och med så att det 

ofta är kvinnliga journalister som är de största och aggressivaste kritikerna av kvinnor i 

topposition.142 En orsak kan vara att kvinnliga journalister kan anpassa sig till de manliga 

normerna inom journalistiken, för att på så sätt försöka höra till normen och inte ses som 

outsiders. 
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6. Medias bild av kvinnor i topposition 
När kvinnor i topposition skildras i Sverige, Storbritannien, USA och på internationell nivå, 

framträder vissa gemensamma mönster. Det finns även olikheter i medias beskrivningar av 

dessa kvinnor, men det verkar vara mer gällande tonläge än i något annat. I de svenska 

medierna är mönstret inte lika synligt och påtagligt, medan de brittiska medierna verkar vara 

betydligt mer aggressiva och påstridiga i sin journalistik. Gemensamt för kvinnor i de olika 

undersökningarna, är att de anser att de har svårare att få tillgång till medias uppmärksamhet. 

Kvinnor menar även att de beskrivs utifrån genusstereotyper och att de har svårare att nå ut 

med sina budskap. Dessa åsikter verkar överskrida nationsgränserna. I underlagen för denna 

studie är det många frågeställningar som återkommer i alla underlag. Det är dock så att inte 

alla frågeställningar tas upp eller tas upp på exakt lika sätt i underlagen. I de fall där resultaten 

ligger nära andra eller i linje med dessa har det antagits att de är tillämpningsbara även på 

andra länder och nivåer. 

 

Det verkar således klarlagt att kvinnor i topposition på nationell och internationell nivå 

skildras i mindre omfattning än män i motsvarande position. Detta torde bero på att media har 

en genusstruktur som sätter män som norm. Kvinnor ses av mediaredaktionerna inte som lika 

intressanta och inte lika viktiga som män. När media skriver om kvinnors framgångar och 

engagemang sker det relativt ofta på tidningarnas livsstilssidor. Kvinnor beskrivs framförallt i 

grupp och i samband med klassiska kvinnofrågor och de aktiviteter som sker individuellt och 

som ligger utanför dessa frågor skildras inte i någon större utsträckning. Media verkar 

undanhålla den delen av verkligheten. Den bild av vad kvinnor i topposition arbetar med och 

på vilket sätt, osynliggörs av media så att det skapas en skev bild av verkligheten. Om man 

studerar media så verkar det som om kvinnor bara är intresserade av traditionella 

kvinnofrågor, vilket leder till antagandet att kvinnor endast besitter kompetens inom dessa 

områden. Sökes en bredare kompetens blir intrycket att man måste vända sig till en man för 

att hitta den. Självklart vill de flesta att de mest kompetenta personerna skall se efter deras 

intressen, vilket gör att män i de flesta situationer har ett försteg framför kvinnor. Detta 

framgår tydligt i valkampanjer där kvinnor har större chans att vinna om de profilerar sig med 

traditionella kvinnofrågor. Eftersom kvinnor i topposition mer sällan får tillgång till media än 

män i motsvarande situation leder det till att kvinnorna verkar färre än de egentligen är. Detta 

gör att mannen som norm framträder mer tydligt. 
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Trots att kvinnor i Sverige, Storbritannien och i Amerikas förenta stater, upplever att media 

ofta kommenterar deras yttre, så verkar det förekomma i få fall. Amerikanska studier visar att 

endast i 3 % av de undersökta artiklarna fanns fog för påståendet.143 Detta innebär dock inte 

att dessa få procent saknar betydelse. Uppenbarligen finns en föreställning om att kvinnor i 

topposition fortfarande skildras utifrån sitt utseende. Åtminstone finns det en upplevelse bland 

kvinnor att det förhåller sig så. Då inte denna undersökning tagit sikte på hur kvinnor i 

topposition skildrats av media i ett historiskt perspektiv, kan endast en kvalificerad gissning 

vara att det tidigare förhållit sig så, att kvinnor i större utsträckning beskrivits utifrån sitt 

utseende. Detta skulle i sådant fall ha fått som konsekvens att kvinnor upplever beskrivningar 

av deras utseende som en ”öm punkt” och därför reagerar starkt då dessa förekommer. Detta 

kan också vara förklaringen till att kvinnor överdriver medias användande av beskrivningar 

utifrån utseende. När ändå utseendet kommenteras görs det gärna för att förminska kvinnor 

och förlöjliga dem genom att beskriva deras sexuella funktioner, eller genom att beskriva hur 

de får städa upp efter andra. Även kommentarer om att det blivit accepterat att använda pussar 

som hälsning eller att det finns så många kvinnor i kongressen att det börjar lika ett varuhus är 

avsett att förminska och förlöjliga kvinnors betydelse.144

 

När kvinnor i topposition beskrivs i media är det i huvudsak andra stereotyper än utseende 

som framträder. De beskrivs framför allt som kvinnor, något som avviker mot normen. De 

beskrivs som unika, som den första kvinnan och det är tydligt att de står ensamma. Kvinnor 

som ledare ses inte som något naturligt och bedöms enligt två mallar. Den ena följer den 

kvinnliga stereotypen som innehåller den ömma modern, som tar hand om sin familj och 

verkar i hemmet. Den andra är stereotypen som ledare, med mannen som norm. I denna 

stereotyp verkar män på den offentliga arenan och är stark och kompetent. Vd studier av 

kvinnliga ledare görs detta på individuell nivå med utrymme för att redovisa mänskliga fel 

och brister. Vid studier av manliga ledare fokuseras forskningsintresset i stället på 

funktionen.145 I medias beskrivningar av män och kvinnor förutsätts att män besitter de 

ledarskapsförmågor som 

 krävs, medan kvinnor måste individuellt särskådas och bedömas. Media tenderar att 

undervärdera och blunda för kvinnors meriter vilket gör att det skapas ett intryck av att 

kvinnor har kvoterats in på sin position. De har lyckats komma dit mot alla odds.  
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Tendensen att undervärdera kvinnors meriter och prestationer verkar öka i relation till den 

makt som kvinnor innehar. I Sverige kan man ta exemplet Marianne Nivert vars kompetens 

starkt ifrågasattes när hon blev VD för Telia. Det finns även exempel från politikens värld där 

Margareta Winbergs utnämning till ambassadör utlöste en debatt om hennes kvalifikationer 

samt huruvida det var lämpligt att överhuvudtaget utnämna politiker till ambassadörer. Nog är 

det märkligt att den diskussionen kom upp i samband med just Winbergs utnämning trots att 

utnämningar av politiker till ambassadörer pågått under lång tid. När Mona Sahlin under 

nittiotalet såg ut att ha en reell chans att bli Socialdemokraternas nästa ordförande och därmed 

även få chansen att bli Sveriges nästa statsminister dök den så kallade ”Toblerone-affären” 

lägligt upp. Denna affär tvingade henne att avgå från sin ministerpost och spolierade hennes 

chanser att nå de verkliga toppositionerna. Det är nog tveksamt om ett köp av en chokladbit 

Toblerone på statens kreditkort hade fått sådana proportioner om köparen varit en man. Även 

i Storbritanninen verkar chansen för att en kvinna skall bli högsta hönset utlösa starka 

reaktioner. När ordinarie val till styrelsen av Labour skulle ske efter John Majors död befanns 

inte hans vikarie Margaret Becket värdig att överta ordförandeposten trots att hon redan lotsat 

partiet. För att överhuvudtaget få komma med i diskussionerna inför ordförandevalet fick hon 

själv lansera sitt namn. I den följande diskussionen presenterades motkandidaterna Tony Blair 

och John Prescott på ett positivt sätt, medan Beckets starkt ifrågasattes och kritiserades. 

Becket kritiserades utifrån perspektivet att hon inte skulle nå upp till standarden av en bra 

kvinna då hon ”stulit” en annan kvinnas man. Hon kritiserades även utifrån ett emotionellt 

perspektiv, genom att utmåla henne som en politisk vindflöjel, dvs. att Becket genom sina 

irrationella känslor hade svårt att bestämma sig för vilken konsekvent politisk linje hon skulle 

följa. Becket kritiserades även utifrån ett ledarperspektiv där mannen var norm. Utifrån detta 

perspektiv tycktes hennes formella meriter väga lätt trots en lång politisk karriär. Hillary 

Rodham Clinton var även hon en stark kvinna med makt som kritiserades hårt. Även i hennes 

fall verkar media bedömt henne efter två mallar. Dels utifrån en mall om hur en kvinna/moder 

skall vara, dels utifrån hur en ledare med makt skall vara. Hillary Clinton har även hon precis 

som Bucket beskrivits som oärlig och som irrationell. Hon har ofta beskrivits som att hon 

vore maktgalen och skulle göra vad som helst för att få sin vilja fram. Genomgående för 

kvinnor som nått verklig topposition är att de framställs som aggressiva och som att de inte 

har tillräckliga meriter för sin position. Det verkar finnas en tendens att ju mer makt en kvinna 

innehar desto hårdare kritiseras och ifrågasätts hon utifrån sin kompetens. En kompetens som 

undervärderas av media. Det har uttrycks i undersökningar att kvinnor gör bäst i att anpassa 
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sig till medias förväntningar, om de skall få uppmärksamhet samt undgå kritik. Detta skapar 

ett intryck av att kvinnor bör spela på sin kvinnlighet inför media för att undgå en alltför 

hårdhänt behandlig, men när kvinnor i medias ögon når en position där deras makt inte kan 

förnekas så hjälper inte ens detta. 

 

Medias beskrivning av kvinnor i topposition stämmer väl in i Ås teori om härskartekniker. 

Genom att bara rapportera om valda delar av kvinnors förehavanden och framgångar 

undanhålls och osynliggörs kvinnor och vad de håller på med. I och med att man endast 

skriver om kvinnor i vissa situationer, framstår det som att de endast är kompetenta och 

intresserade av vissa frågor. Ett tydligt osynliggörande är som ovan beskrivits när Margaret 

Becket ignorerades som kandidat till Labours ordförandepost fram till dess att hon lanserade 

sig själv. Media förlöjligar ofta kvinnor genom att beskriva kvinnor i topposition som 

irrationella och emotionella, eller genom att beskriva dem som om de vore hembiträden i sina 

egna hem. Genom att kritisera kvinnors kompetens samt understryka konflikterna mellan 

karriär och familjeliv påförs de skam och skuld. Självklart känns det inte bra när kompetensen 

ständigt ifrågasätts. Genom denna kritik ligger ett underliggande påstående om att kvinnor 

inte klarar av sitt arbete och det är väldigt svårt att försvara sig mot en sådan kritik då det blir 

löjligt att försöka jämföra sig med någon annan. Får kvinnor hela tiden påstötningar om att de 

försummar sin familj genom sin karriär blir de självfallet skuldmedvetna. Det intressanta är 

att även ensamstående kvinnor känner denna skuld och skam för att försumma hemmet och 

sitt privata liv. Den dubbla bestraffningen blir särskilt tydlig i medias kritik av Beckett och 

Hillary Clinton där de kritiseras både utifrån innesfären och utifrån utesfärens perspektiv. 

 

Det är inte överraskande att det visar sig att Ås härskartekniker används mot kvinnor. Det 

hade varit mer förvånande om de inte hade använts i omförhandlingarna av genuskontrakten. 

Då genuskontrakten traditionellt inneburit att män åtnjutit en större makt än kvinnor, 

framförallt inom utesfären och det offentliga livet, är det naturligt att kontrakten förhandlas 

om i och med att kvinnor också kräver plats på den offentliga arenan. Genuskontrakten står i 

ständig omförhandling i och med att kvinnor kräver mer och mer plats och makt över sina och 

andras liv. Naturligt är att den som har makt och inflytande inte gärna sätter sig i en situation 

där det finns risk att man förlorar makt och inflytande. För att försvara sin position använder 

man sig av de metoder som står till buds för att undergräva sin motståndares styrka. Där  

kommer Ås härskartekniker väl tillbuds. Då media i stort sett ägs och kontrolleras av män så 

blir de i detta maktspel ett viktigt instrument som hjälper till att spegla och diktera hur 
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verkligheten ser ut. Användandet av härskartekniker sker både på ett medvetet och på ett 

omedvetet sätt. Medvetet i konkreta konfliktsituationer och mer omedvetet i vardagen.  

Härskarteknikerna är en del av de medvetna och omedvetna sociala strukturer som formar 

genuskontrakten. 

 

Man kan fundera vad konsekvenserna av ett sådant användande av media kan bli. I de 

undersökta länderna finns det tendenser till att kvinnor i topposition ibland drar sig tillbaka 

något och arbetar i det tysta för att undvika media.146 De undviker även vissa ämnen och 

strategier i sina valkampanjer då kvinnor upptäckt att de beskrivs negativt av media om de 

använder sig av dessa.147 När kvinnor vill ha uppmärksamhet för något känner de att de måste 

spela på medias förväntningar för att få uppmärksamhet för sakfrågan som de vill ha belyst.148

I extrema fall kan det bli så att kvinnor helt avstår från medias bevakning då de upplever att 

de får en alltför hårdhänt behandlig. Det framgår t.ex. av en undersökning av politiskt aktiva 

kvinnor i Indien av Sonia Bathla.149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
146 Ross, Sreberny. 2000. s. 84-96 
147 Kahn, Gordon. 1997. s.59-73 
148 Ross, Sreberny. 2000. s. 84-96 
149 Bathla. 2000. s.183-204 
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