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 ABSTRACT 

Genom möjligheten att världen, sådan vi känner den, är en konsekvens av mänsklig interaktion och 
språklig kommunikation, kan vår förståelse av världen ses som kontingent snarare än essentiellt given. 
Koncept så som "entreprenör", "kvinna" och "man" kan då förstås som socialt konstruerade subjekt. 
 
Med avstamp i poststrukturella och socialkonstruktivistiska perspektiv kommer jag att undersöka 
medial representation av kvinnor och män som företagare. Mitt huvudsakliga syfte är att undersöka 
hur företagaren konstrueras som ett diskursivt subjekt i tidningen Eget Företag. Genom Ernesto 
Laclaus och Chantal Mouffes Diskursteori och Judith Butlers poststrukturalistiska och  feministiska 
perspektiv kommer jag att diskutera både konstruktionen av företagare och  mer explicita frågor så 
som; är kön signifikant för konstruktionen av företagaren och företagande i Eget Företag? 
 
Jag kommer till slutsatsen att företagardiskursen, och den journalistiska diskursen, bygger på diskurser 
om kvinnlighet och manlighet men också på diskurser om etnicitet. Därför kan genus och etnicitet ses 
som signifikanta för förståelsen av företagaren. Jag finner även att företagardiskursen konstruerar både 
kvinnor och individer med skild etnisk bakgrund som "De andra". 
 
Given the possibility that the world, as we know it, is a consequence of human interaction and verbal 
communication our understanding of the world can be seen as contingent rather than essentially given. 
Conceptions such as "entrepreneur", "woman" and "man" can then be understood as socially 
constructed subjects.  
 
Departing from poststructural and social constructionist perspectives I will examine medial 
representation of women and men as entrepreneurs. My main purpose is to examine how the 
entrepreneur is constructed as a discursive subject in the journal Eget Företag. Drawing upon Ernesto 
Laclau´s and Chantal Mouffe´s Discourse Theory and the poststructuralist feminist theoretical 
perspective of Judith Butler I will discuss both the construction of the entrepreneur as well as the more 
explicit question; is gender significant for the construction of the entrepreneur and entrepreneurship in 
Eget Företag? 
 
In this study I come to the conclusion that the discourse of entrepreneurship, as well as the journalistic 
discourse, draws upon discourses of femininity and masculinity but also upon discourses of ethnicity. 
Therefore gender and ethnicity is significant for the understanding of the entrepreneur. I also find that 
the discourse of entrepreneurship construct both women and individuals with different ethnical 
backgrounds as "the Others". 
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KAPITEL 1  

Inledning  

In spite of obstacles and risks, an increasing number of women have decided in the 
past decade to start their own business.1 

Trots hinder och risker har ett ökat antal kvinnor beslutat sig, under det sista 
årtiondet,  för att starta sitt eget företag. 

Män är högt upsatta chefer och storföretagare. Kvinnor är mellanchefer och småföretagare. Halva 
befolkningen utgör en tredjedel av näringslivets företagare. Är det åter dags att riva av en variant av 
den gamla feministslagdängan ”halva makten – hela lönen ” år 2002? Jag läser i det senaste numret av 
Genus (nr 3/02) att Ebba Witt-Brattström nu kritiserar det gamla utropet. Det är fel att säga att kvinnor 
skall ha halva rätten till det män har, det är fel att vi många gånger utgår från att mannen är norm. Jag 
håller med. Men hur ser det egentligen ut idag om vi ser till medierna? Spelar kvinnor och män på 
samma villkor? För att undersöka saken närmare vill jag analysera representationen av kvinnor och 
män som är företagare.  
 
Jag vill återvända till det inledande citatet. Egentligen är det betydelsen av citatet som är grunden till 
denna uppsats. Dels eftersom det är sant (fler kvinnor startar företag idag än tidigare) och dels 
eftersom det är problematiskt formulerat. Citatet skulle kunna antyda att kvinnor normalt väntas avstå 
från att riskera något ("trots hinder och risker […]") och implicerar därmed en syn på kvinnor som 
icke riskbenägna.  
   Vid skrivandets början och vid formuleringen av ett problem för en studie fanns en vag tanke om att 
vi inte ser på män och kvinnor som är företagare på samma sätt. När jag sedan längre fram i 
skrivprocessen bläddrade i The Woman Entrepreneur (1986) av Robert D. Hisrich och Candida G. 
Brush, med avsikten att finna en definition av entreprenörskap, fann jag istället upprepade befästningar 
av min ursprungliga tanke; att kvinnors företagande och mäns företagande inte anses likvärdigt. Boken 
är ett exempel på hur kvinnors entreprenörskap även kan konstrueras som något avvikande/ 
annorlunda i facklitteratur och hade kunnat förtjäna en egen studie. Nu nöjer jag mig med att använda 
boken som exempel. Denna uppsats kommer istället att fokusera medial representation av kvinnor och 
män som är företagare. Representationen som undersöks är avgränsad till den som förekommer i 
tidningen Eget Företag, en mässtidning som ges ut av stiftelsen Jobs and Society. 
 
Kan man tränga igenom en medierad verklighetsbild? Utifrån tanken att medierna representerar bilder 
av verkligheten blir det intressant att analysera dessa bilder. Inte för att på något sätt tränga igenom 
bilderna och finna en mer kärnfull sanning bakom, utan för att om verkligheten inte är given och 
fördefinierad finns även en möjlighet till förändring. Hur konstrueras bilden av företagaren i Eget 
Företag? Finns det en skärpunkt mellan hur kvinnor och män positioneras som företagare? Vilken 
betydelse har kategorin kön för betydelsen företagare? Att tränga djupare in i dessa frågeställningar 
innebär för denna studie en poststrukturalistiskt ansats. Diskursanalys är ett amliingsnamn för olika 
poststrukturalistiska teorier för att studera fall av kommunikation och utgör studiens teoretiska och 

                                                      
1 Hisrich, Robert, Brush, Candida G, (1986/1998) The woman entrepreneur: starting, financiing, and managing 
a successful new business 
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metodologisk ramverk.  Inom diskursanalys ses all representation som medierad och är därför inte 
heller essentiellt given.  
 
Uppsatsen ämnar undersöka konstruktion av verklighet och vilken makt en sådan konstruktion kan 
sägas innefatta. Den behandlar medial representation och betydelseskapande processer. Den 
undersöker avvikande beskrivningar och marginalisering. Slutligen kan sägas att den är ett försök att 
dekonstruera en kollektiv kategorisering av omvärlden för att se  hur denna sker i ett samspel mellan 
makt och språk, där könet skapas som en viktig kategori.  

Syfte & Problemformulering 

Det fämsta syftet med uppsatsen är att att studera hur företagare och företagande konstrueras i en 
specifik kontext, vilken utgörs av tidningen Eget företag. Undersökningen syftar vidare till att studera 
om det finns någon skillnad i konstruktionen av män och kvinnor som företagare.  
   Valet av Eget företag grundar sig i att tidningen beskriver företagande genom ett artikelformat som 
jag vill kalla för personligt porträtt. Det är, enligt antagande för denna studie, i personnära 
beskrivningar som konstruktionen av företagaren som diskursivt begrepp blir mest synlig och därmed 
möjlig att studera. Begreppet företagare fylls med egenskaper och företagaren förverkligas diskursivt 
som ett subjekt. Vidare ser jag det som att eventuella skillnader i framställningen av kvinnor och män 
även tar sig uttryck på en individnivå.  
 
När Eget Företag skriver om företagande sätter de ramar för vad företagande är. Som medium kan 
tidningen kommunicera ett budskap och Eget Företag ges därigenom möjlighet att definiera olika 
uttryck och begrepp.2 Mot bakgrund av detta blir det intressant att se vilka budskap som 
kommuniceras och hur det görs.  
   I ett poststrukturalistiskt perspektiv ses omvärlden och dess individer som diskursivt skapade, vilket 
lite förenklat betyder att verklighet, omvärld och individ skapas i språklig kommunikation. Utifrån 
detta synsätt går det  att antyda att vad en företagare är och vad företagande innebär är konstruerat och 
därmed föränderligt över tid. Att någonting konstruerat framställs som naturgivet implicerar en 
maktrelation, där makten ligger i möjligheten att definiera betydelse. Jag har valt att placera studien i 
ett sammanhang av social konstruktivism vilket gör det möjligt att studera och avtäcka maktrelationer. 
Problematiken, som jag definierar den, är att begreppet företagare och företagande många gånger 
snarare ses som naturgivna begrepp än diskursiva konstruktioner. De är alltså att begrepp som 
konnoterar vissa karaktäristika och egenskaper. När dessa karaktäristika uppfylls av en person blir de 
legitimerande för personens lämplighet i sammanhanget, samtidigt som begreppets naturalitet kan 
bekräftas. Därav ifrågasätts inte heller om begreppet har en anknytning till kön. 

Frågeställningar 

• Hur konstrueras företagaren som diskursivt subjekt i Eget Företag? 
• Har genus betydelse för konstruktionen av och synen på företagare och företagande i Eget 

Företag? 
 
Mot bakgrund av en första och textnära analys vill jag placera den diskurs som studeras i sammanhang 
av en mer omfattande social kontext. Diskussionen kommer att koncentrera en diskursiv praktik och 
struktur men är också intressent att lyfta till en annan nivå då Eget Företag i form av mediekanal är en 
del av större sociala mönster.  

                                                      
2 Fairclough, Norman, (1995) Media Discourse 
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Bakgrund  

Första gången jag kom i kontakt med entreprenörskap och företagande var under en praktikperiod som 
ingick i min utbildning. Jag hade valt att göra min praktik på ett nystartat bolag som var grundat av 
fyra kvinnor. Under det halvår som jag delade rum med de fyra grundarna blev jag på nära håll 
medveten om hur negativ schablonisering av kvinnors företagande fick konsekvenser för dem som 
("kvinnliga") företagare. Bland annat var de själva omnämnda i ett reportage vars vinkel var att de inte 
hade lyckats få finansiering medan flera företagare som var män hade fått pengar. De var de enda 
kvinnor som var med i reportaget och fick därför representera kvinnors företagande i allmänhet, 
samtidigt som kvinnors och mäns företagande ställdes mot varandra. Nu är det även så att de i andra 
fall fått medial uppmärksamhet av den anledning att de är kvinnor och intressanta, nästan exotiska, då 
de utgör en minoritet. Undersökningar visar till exempel att ett fåtal kvinnor som är  företagare eller 
chefer får extrem medieexponering medan mångfalden av kvinnors företagande går förlorad i media. I 
en undersökning av Maria Edström (2002) på uppdrag av SNS (Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle) stod Marianne Nivert, Marie Ehrling och Birgitta Johansson-Hedberg för knappt hälften av 
träffarna (44%).  Förutom vilka som ges medieutrymme är det intressant hur de presenteras. 
Representationen av kvinnor och män i media präglas av stereotypisering och negativ 
schablonisering.3 
   Efter min praktikperiod och incidenten med finansieringsreportaget väcktes mitt intresse för hur 
medierna skildrar kvinnor med makt och jag upplevde snart hur nedlåtande beskrivningar av kvinnor 
med makt inte är ovanligt. Veckopress, reklam och även nyhetsmedia ger liv åt schablonerna. Telias 
Marianne Nivert har under sin karriär kallats för både "järnlady" och "Madam Saddam". Själv har 
Nivert sagt att kvinnor med beslutskraft inte upplevs som kvinnliga. Ytterligare exempel på 
medievärderingen av kvinnor är att kvinnor ofta visas sist i nyhetsprogrammens sändningar - efter 
huvudnyheterna. Kvinnlighet i traditionellt manliga sammanhang lyfts ofta fram som något 
spektakulärt. I en intervju med SAS vice VD, Marie Ehrling, påstås att det inte verkar som att hon vill 
bli betecknad med särskilt kvinnliga förtecken. I intervjun med Ehrling i egenskap av vice VD är 
hennes kön märkbart av intresse. Hur kommer det sig? I en JämO-utredning av 22 IT-företags 
jämställdhetsplaner (1999/2000) står det; "[…] det finns många kvinnor som passar mycket bra i IT-
företagens styrelser och ledningar, men som inte släpps fram när bilden av kompetens är lika med en 
man".4 Forskaren Anna Wahl skriver att företagsledningar är manliga homosociala miljöer där 
liksinnade - det vill säga män - väljs in. Detta är en anledning till att färre kvinnor återfinns på 
toppositioner menar hon och många andra.   
 
• 6% av styrelseledamöterna i börsnoterade bolag är kvinnor och 94% är män år 2002.5 
 
• 37% av styrelseledamöterna i statliga bolag är kvinnor och 63% är män år 2001. 6 
 
• Det finns sex kvinnliga ordinarie VD i 335 börsnoterade företag år 2002.7 

 
                                                      
3 Edström, Maria, (2002) Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv  
4 JämO utredning om 22 IT-företag, http://www.jamombud.se/skrifter/jamstalldhetsplaner_inom_it-
branschen.pdf, s.8 (inhämtat 030124) 
5 http://www.scb.se/publkat/levnadsforh/84_94Infl_makt.pdf, s. 10, (030124)  
se även lathund om jämställdhet, s. 93  
6 http://www.scb.se/publkat/levnadsforh/84_94Infl_makt.pdf, s. 8, (030124)  
se även lathund om jämställdhet, s. 91  
7 http://www.scb.se/publkat/levnadsforh/84_94Infl_makt.pdf, s. 10, ( 030124)  
se även lathund om jämställdhet, s. 93  
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• 31 % av alla nystartade företag startas av kvinnor.8   
 
Andelen företag som startas av kvinnor har ökat med 50% under 90-talet (15% till 31%).9 Denna 
ökning har lett till ett växande intresse för kvinnors företagande bland forskare och politiker. FEM 
(Female Entrepreneurship and Management) är ett forskningsprogram som studerar småföretagande 
och kvinnors företagande under ledning av professor Carin Holmqvist. 10 Programmet skall verka inom 
en tidsram av fem år och initierades utifrån motiveringen att kvinnors företagande är ett icke 
teoretiserat område, varav det saknas kunskap om företagandet totalt. Vad som är känt om 
entreprenörer har länge baserats på studier om män som är entreprenörer.11 Inom FEM-programmet 
sammanförs forskning om småföretagande och genus.  
   Även på en politisk nivå finns en ökad medvetenhet om problem som kan uppstå eftersom få 
kvinnor är representerade i näringslivets toppskikt. Föreningen Svenskt näringsliv vill öka 
företagsamheten och då även kvinnors företagsamhet och regeringen startade under våren 2002 
projektet "jämt på toppen" som genom kunskapsspridning och attitydförändring skall syfta till att 
bereda plats för fler kvinnor på näringslivets topp. "Att så få kvinnor finns i företagsledande positioner 
är ett stort samhällsproblem på grund av slöseri med kompetens" skriver Anders Johrén.12 
Entreprenörskap och nyföretagande är viktiga faktorer för skapande av jobbtillfällen och för ökad 
ekonomisk tillväxt, visar studier inom området.13 "Global Entrepreneurship Monitor 2002" (GEM) 
beskrivs som den mest omfattande analysen som gjorts av entreprenörskap, och dess betydelse för 
tillväxt, i ett internationellt perspektiv. Analysen visar på svag svensk entreprenöriell aktivitet, något 
som sägs stå i relation till Sveriges fall i välståndsligan. "En ny entreprenörskapsbaserad ekonomisk 
politik är därför en nödvändig förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå en uthålligt högre tillväxt 
och ett förstärkt välstånd", skriver Pontus Braunerhjelm och Magnus Aronsson på DN Debatt. En 
delförklaring till att Sverige i undersökningen hamnar på 31:a plats, av 37 undersökta länder, beskrivs 
vara att betydligt färre kvinnor i Sverige, än genomsnittet i de andra länderna, står för 
nyföretagarstarterna. I de övriga länderna är snittet det dubbla jämfört med Sverige och i USA tre 
gånger så högt.14 Utifrån ett samhälleligt perspektiv kan det ses som ett ekonomiskt och strukturellt 
problem att få kvinnor innehar inflytelserika positioner inom näringslivet.15 Sverige som nation har ett 
behov av att fler företag och olika typer av företag etablerar sig för att Sverige skall kunna skapa ett 
mångfacetterat och rikt näringsliv. Ett välmående näringsliv är nödvändigt för att Sverige skall kunna 
öka sin produktivitet och därigenom sin konkurrenskraft gentemot andra länder. Om kvinnor utesluts 
från företagande och inflytelserika poster på grund av sin könstillhörighet innebär detta inte bara 
diskriminering utan även att värdefull kompetens går förlorad.  Ytterligare ett sätt att se på saken är att 
kvinnor fostras annorlunda vilket ger kvinnor andra erfarenheter än män och därför behövs 
könsmässig mångfald för mer representativa beslut.16 Från både ett samhälleligt och individuellt 
perspektiv kan situationen beskrivas som en jämställdhetsproblematik. Dels eftersom kvinnor 
särbehandlas efter en manlig norm vilket leder till skillnader i de villkor som ges och dels eftersom 
eget företagande kan ge ekonomisk makt (för både kvinnor som grupp och den enskilda individen). 
                                                      
8 http://www.fsf.se/fem/ under länken FAQ (030124) 
9 Ibid. 
10 FEM bedrivs i  FSF:s regi (Forum för småföretagarforskning, Handelshögskolan i Stockholm). 
11 Jonson Ahl, Helene, (2002) "The construction of the female entrepreneur as the Other". I: Czarniewska, B, 
Höpfl, H (red), Casting the other, s. 59  
12 SOU 1994:3, Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap, Stockholm: Socialdepartementet,  s. 96,  
13 Jonson Ahl, H, (2002)  s. 52, 60 
14 DN Debatt 021126, Pontus Braunerhjelm och Magnus Aronsson; "Svensk bottenplacering i nyföretagande", se 
även: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=80976 (030124) 
15 SOU 1994:3, s. 95  
16 Ibid.  s. 137 
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Samhällsstrukturen påverkas av kommersiella intressen och den ekonomiska makten kan på många 
sätt beskrivas som en "egentlig" makt. Ett sätt för kvinnor att skaffa sig egentlig makt är därmed att 
starta egna företag.17  
 
Bakgrunden till denna studie ligger i ett intresse att se en alternativ förklaring till kvinnors låga 
representativitet inom företagsvärlden. Samtidigt är det ett intresse att föra samman  ett 
individperspektiv med en samhällsstruktur. 
Relevansen av studien ökar om vi antar att medierna till stor del skapar och sprider värdegrunder i 
dagens postmoderna samhälle och därför kan sägas utgöra en påverkanseffekt på samhällsstruktur och 
individ.  

Entreprenörskap & Företagande  

I linje med den poststrukturalistiska teori som studien vilar på behandlar jag begrepp som sociala 
konstruktioner. Jag kommer att undersöka hur "företagande" och "företagare" skapas som en följd av 
kommunikativa praktiker och det är då inte intressant att redan här ge en definition enligt ordboken av 
dessa begrepp. Däremot följer en kort diskussion om begreppen entreprenörskap och företagande. 
   Entreprenörskap och företagande används som två olika termer men får ibland beteckna samma sak. 
Även inom det vetenskapliga området är det svårt att finna en allmän och fixerad betydelse för vad 
entreprenör betyder. Ofta beskrivs en entreprenör som initiativrik och uppfinningsrik och 
entreprenörskapet  får beteckna andra sysselsättningar än bara företagande. Företagare däremot blir vi 
enbart genom att driva företag. På så vis är även beteckningen företagare mer logisk, medan 
entreprenör  blir till något extra - en egenskap eller ett sätt att vara. I stora organisationer och i kreativt 
producerande yrken tituleras till exempel producenter ibland som entreprenörer, och då är det snarare 
personens egenskaper än konkreta sysselsättning som beskrivs. I uppsatsen likställer jag 
entreprenörskap och företagande, främst eftersom de studier som kommer att nämnas handlar om 
entreprenörer i form av företagare. Stundtals kommer båda termerna att användas parallellt. 
 
Vid sidan av begreppen ledarskap, entreprenörskap och företagande har begreppen kvinnligt 
ledarskap, kvinnligt entreprenörskap och kvinnligt företagande vuxit fram. Bakom tillägget 
"kvinnligt" kan skönjas en hög grad av komplexitet. Tillägget "kvinnligt" gör ledarskapet, 
entreprenörskapet och företagandet till något annorlunda. Helene Jonson Ahl beskriver i Casting the 
other hur begreppet kvinnligt entreprenörskap är en beteckning som vuxit fram under de senaste tjugo 
åren och som gör kvinnors entreprenörskap till något speciellt. Begreppet sätter därmed en stämpel på 
alla kvinnor som är entreprenörer.18 Det är  bara ytterligare ett sätt att reproducera kvinnors 
underordning i samhället. Företagande och ledarskap kan istället sägas stå för den manliga normen, 
eller den manliga formen av företagande. Ytterligare en aspekt är frågan: vad är det som gör det 
"kvinnliga" ledarskapet och "kvinnliga" företagandet till något kvinnligt? Hur blir det kvinnligt? Och 
hur skiljer det sig från normen?  
   Jag gör ingen skillnad mellan företagande och kvinnligt företagande, kvinnor som är företagare är 
företagare utan kvinnlig definition, som utgångspunkt för studien. 

                                                      
17 DN Debatt 020325, Stefan Fölster; "Männen är dubbelt så rika", se även: 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=7432 (030124) 
18 Jonson Ahl, H, (2002)  s. 53 
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Jämställdhet & Jämlikhet 

Även jämlikhet och jämställdhet är begrepp som jag vill diskutera i ett tidigt stadium. Inte för att de 
kommer att användas explicit i uppsatsen utan för att studien i sin helhet indirekt handlar om 
jämlikhet. Vad kan sägas om män och kvinnor och människor av annan etnicitet än den svenska?  
   Att vara jämställd är enligt ordboken att vara likställd. Intressant är att se hur jämställd är ett begrepp 
som skapats för att beteckna likställdheten mellan man och kvinna medan jämlik får beteckna 
likställdheten mellan människor - oavsett kultur eller etnicitet. Likställdheten värderas och definieras 
annorlunda beroende av om den benämner etnicitet eller kön. Att använda begreppet jämställd kan då 
vara ett sätt att ge sken av att jämlikheten mellan könen handlar om något annat än att vara likställd - 
om något annat än att kvinnor och män skall ha lika värde - och att bristen på jämställdhet inte skulle 
innebära samma diskriminering och problematik som den mellan olika etniciteter. Jag vill istället föra 
fram idén att vi inte kan vara jämställda utan att vara jämlika och då är termen jämställdhet ibland 
olycklig att använda. 
 
Det ger en intressant bakgrund till denna studie att FN år 1995 utsåg FN Sverige till världens mest 
jämställda land.  
 

Disposition 

I Kapitel två redogörs för tidigare forskning och kapitlet syftar både till att ge läsaren en överblick av 
forskning i angränsande forskningsfält samt till att ge en vetenskaplig bakgrund till studien. 
Kommunikationsforskning och ledarskapsforskning med anknytning till genus presenteras och sätts i 
relation till uppsatsens syfte. 
  Under Kapitel tre, samlas de teoretiska utgångspunkterna under rubriken Konstruktion av kunskap. I 
kapitel tre redogörs kortfattat för hur kunskap och sanning kan ses som konstruktioner i enlighet med 
poststrukturalistiska och socialkonstruktivistiska grundantaganden. Studien placeras i ett teoretiskt 
resonemang i form av diskursanalys och förklarar närmare diskursteorins utgångspunkter. Begreppen 
kön och genus och den problematiska distinktionen dem emellan diskuteras genom Butlers filosofiska 
arbeten och Weedons poststrukturalism. Slutligen ställs könsperspektivet mot Foucaults teorier om 
makt och subjektivitet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
   Diskursteorin består av både teoretiska och metodologiska implikationer och valet har fallit på att 
separera dessa. Teorikapitlet kommer således att fokusera diskursteori som teori och i Kapitel 4 under 
rubriken Metod, Genomförande och Diskussion diskuteras diskursteori som metod. Här finns även en 
reflektion över forskarrollen. Empirin presenteras separat i Kapitel fem. I detta kapitel finns även en 
beskrivning över hur analysen kommer att disponeras och en relektion över det empiriska materialet. 
   Analysen är uppdelad i tre olika kapitel för att erbjuda en mer lätthanterlig läsning och börjar med en 
analys av ledaren i Kapitel sex.  Kapitel sju undersöker konstruktionen av företagaren i Eget Företag 
genom att närmre granska vad som i tidningen ekvivaleras med företagande. Detta kapitel har även ett 
jämförande perspektiv. I Kapitel åtta fokuseras enskilda fall av presentation och representation. 
   Uppsatsen och analysen avslutas med en slutdiskussion i Kapitel nio. 
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KAPITEL 2  

Medial representation och konstruktion av "det andra" 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning. Valet har fallit på en tematisk presentation som 
behandlar både undersökningar om medial representation och studier som har lagt fokus på en kön 
eller genus-problematik Det finns ett antal perspektiv som jag framför andra anser är viktiga att 
redogöra för. Till dessa räknar jag den stereotypisering som finns i media av kvinnor och män, vilket 
flera studier visar på. Som jag nämnde i inledningen har media en stor betydelse för hur vi skapar ett 
gemensamt system av betydelser och värderingar. Vilka bilder som finns av kvinnor och män är då en 
viktig grund för att förstå olika dimensioner av den verklighet vi ställs inför. Ytterligare ett viktigt 
perspektiv är hur forskning som sammanför företagsforskning och genusforskning förklarar 
företagande och entreprenörskap. Om företagandet är ”könat” (är beroende av kön) måste vi väga in 
aspekter av kön i en analys. Jag vill ge en allsidig bakgrund som placerar studien i ett fält eller en 
tradition där det är möjligt att dra paralleller mellan resultat och diskussioner och därigenom ge en 
möjlighet att ta avstånd ifrån eller att känna igen. 
 

Stereotyper och generaliseringar 

Maria Edstöm och Maria Jacobson visar i arbetsrapporten Massmediernas enfaldiga typer den 
ojämlika fördelningen mellan män och kvinnor i medierna. Edström och Jacobsons rapport kartlade 
delar av mediebruset under en enskild dag, den 17:e mars 1994. Studien visar att det antalsmässigt 
förekom fler kvinnor än män i media denna dag. Männen förekom dock i större variation 
åldersmässigt och var i högre grad porträtterade utifrån yrkesroll. Kvinnorna framställdes i en 
begränsad ålderskategori, 15-29 år, de framträdde i form av privatpersoner och var "klasslösa", det vill 
säga att deras sociala position ej framgick av text och bild. Det var betydligt vanligare att  männens 
sociala position framgick i mediebruset. 19 
   Männen framställdes generellt som aktiva, medan kvinnorna var passiva, omvårdande och måna om 
sitt utseende. Resultatet av arbetsrapporten visar att kvinnor skildras på ett privat plan även om de 
förekommer i form av yrkespersoner. De flesta kvinnorna inom "eliten" återfanns inom områdena 
kultur, nöje och mode medan män förekom inom fler områden men främst inom ekonomi och 
politik.20 
 
Edström och Jacobson kunde se mönster i materialet vilka de sammanställde till sex stereotyper. Här 
figurerar bland annat ”skönhetsslaven”, en ungdomlig kvinna som kännetecknas av passivitet och 
konsumtion. Hon står i kontrast till ”projektören”, en affärsinriktad man vars tydligast utmärkande 
drag är aktivitet. Övriga stereotyper är hushållsfunktionären och kärleksgudinnan, machomannen och 
drömprinsen. 
 
Massmediernas enfaldiga typer är framförallt en studie av hur kvinnor och män representeras i medier, 
inte så mycket om vilka möjligheter representationen ger eller vilka förväntningar den skapar. 
Edströms och Jacobssons stereotyper kan ses som exempel på hur vi kategoriserar vår omgivning och 
studien ger därför en intressant bakgrund för mig (det går inte att ställa min analys mot fakta men 
däremot mot andra diskursiva konstruktioner, exempelvis mot stereotyperna). I min studie strävar jag 
däremot efter att lägga stor vikt även vid de möjligheter och begränsningar som representationen 

                                                      
19 Edström, M, Jacobson, M, (1994) Massmediernas enfaldiga typer, s. 21 
20 Ibid. s. 23 
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skapar. Edström har fokuserat en representationsproblematik som hon behandlar djupare i andra 
undersökningar, av vilka ytterligare en kommer att presenteras i detta kapitel. Edströms och 
Jacobssons undersökning är av intresse för att den ligger på en diskursiv nivå (undersöker diskurs) och 
de sammanfattade intrycket av stereotyperna kan hjälpa att förstå hur vi bygger upp bilder av kvinnor 
och män, råmodeller som alla individer sedan måste förhålla sig till. De olika stereotyperna 
(Skönhetsslaven, Hushållsfunktionären, Kärleksgudinnan, Projektören, He-mannen och Drömprinsen) 
kräver därför en närmare presentation.  
 
Skönhetsslaven är den duktiga flickan som är påverkad av det samhälle som fortfarande ser skönhet 
som konkurrensmedel – för kvinnor. Hon kännetecknas ofta av passivitet men är initiativrik när det 
handlar om sin egen försköning.21   
   Jag vill dra en parallell mellan Edströms och Jacobsons "skönhetsslav" till vad Naomi Wolf, 
journalist och filosofie doktor i litteraturvetenskap, kallar för Skönhetsmyten. Det är en myt om 
naturlig kvinnlig skönhet som skapar konkurrens mellan kvinnor; det är bättre att kvinnorna slåss mot 
varandra, mot sin kropp och sitt åldrande, än att de på allvar ger sig in på männens marknad, menar 
Wolf. Först och främst bör kvinnan förhålla sig till myten om skönheten, hon bör tänka på sitt 
utseende, hon bör vårda sin kropp och sitt ansikte, hon bör se sina kroppsliga tillgångar som kapital 
istället för att bry sig om det ekonomiska kapitalet. 
   Skönhetsmyten uppkom, skriver Wolf, i samband med industrialiseringen. När kvinnorna lösgjorde 
sig från hemmet och fick börja arbeta gavs de mer frihet. Kvinnor i västvärlden har genom åren kunnat 
skörda mer ekonomiskt och materiellt kapital och skönhetsmyten gör det möjligt att inskränka 
kvinnors makt. De kvinnor som klättrar på karriärstegen blir ständigt och i ökande frekvens, genom 
bilder i reklam, annonser och affischer, påminda om vikten av att vårda sitt yttre, vid sidan av 
intellektet. Skönhetsmyten har skapat en kvinnovärld, en värld med egna lagar och regler. En värld 
bortom mannens värld.22  
   I en jämförelse med skönhetsmyten kan stereotypen "skönhetsslaven" ses som ett uttryck för denna 
myt och dess genomslagskraft. I min undersökning kommer jag förmodligen inte att finna någon 
"skönhetsslav", eftersom denna stereotyp är en stor kontrast till företagande, men det är däremot 
intressant att kunna använda sig av "skönhetsslaven" som en version av kvinnan som objekt. 
 
Projektören kännetecknas av ett utomordentligt självförtroende, han tar många initiativ och hyllas för 
sin kreativitet. Han är styrka, intelligens och handlingskraft förenad. Världen är något han skall ta i 
besittning. Jag ser en möjlighet att projektören kan få representera den sanna entreprenören; 
initiativrik, kreativ och handlingskraftig. Projektören skulle kunna ses som entreprenör och företagare. 
Forskningen om femininitet i medier har en betydligt längre tradition än forskning om maskulinitet. 
Maskuliniteten är även den en genuskonstruktion skapad i kulturella och sociala processen, precis som 
femininiteten, och bör undersökas och problematiseras. Det är naturligtvis inte så att kvinnor har 
patent på genusproblematik utan maskuliniteten medför konsekvenser för män (och kvinnor). 
Stereotypa bilder av män är lika vanliga som bilder av kvinnor, men de konnoterar andra saker. 
Bilderna av män i medierna kan även få det att framstå som om män naturligt vill dominera kvinnor 
och andra män.23 På detta sätt är Projektören en konstruktion av den traditionelle mannen som vill 
dominera andra och på samma sätt som skönhetsslaven förmedlar "kunskap" om hur kvinnor bör vara 
är Projektören en tvingande stereotyp för hur män bör vara. 
 

                                                      
21 Ibid.  s.34 
22 Wolf, Naomi, (1992) Skönhetsmyten 
23 Saco, Diana, (1992) "Masculinity as Signs: Poststructuralist Feminist Approaches to the Study of Gender" I: 
Craig, S, Men, masculinity and the media 
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Hushållsfunktionären är en superkvinna; ”Hon får alltid saker gjorda, är perfekt maka och mor, gör 
hembakade kakor, är ekonomiskt oberoende och har aldrig maskor på strumporna”.24 
Kärnfamiljsidealet ligger till grund för att kvinnan förväntas sköta hemmet även om hon snarare, 
genom hushållsfunktionären, framställs som konsument och förälder än hemmafru. 
Hushållsfunktionären anser jag kunna exemplifiera den dubbelarbetande kvinnan som både lyckas 
(förväntas lyckas) med jobb och karriär. Karriären är dock av mindre betydelse och ges liten 
uppmärksamhet i förhållande till det privata livet. Detta sker till exempel genom att kvinnor skildras 
privat i medierna även när de intervjuas i form av yrkesperson, som i det inledande exemplet med 
Marie Ehrling.  
 
He-mannen är en hjälte, en räddare i nöden. Atletisk som han är står han för arbetskraft och tävling 
och är därför både idrottsvärldens och arbetarklassens idealman. Friheten är det viktigaste och han 
nekar intimitet. He-mannen kan både vara på de godas och de ondas sida – hjälten eller mördaren.25 
 
Stereotypen Kärleksgudinnan är indelad i två separata underbetydelser – Horan och Madonnan. Horan 
är frestande och tillfredställer det manliga ögat. Hon liknar närmast Skönhetsslaven. Madonnan är 
sensuell och ömsint men samtidigt som hon kan bli mor är hon fortfarande oskuldsfull. Hon 
klassificeras in under Hushållsfunktionären.26 Horan är, som jag ser det, en annan bild av kvinnan som 
objekt och återskapar tillsammans med skönhetsslaven föreställningen om kvinnan som objekt och 
sensuell varelse. Madonnan däremot skulle kunna beteckna det evigt kvinnliga; oskulden och 
jungfrumodern. 
 
Drömprinsen återfinns främst inom kultur- och modebranschen. Han är en ung mjukiskille som vill 
göra alla glada. Drömprinsen är den enda av de manliga stereotyperna som poserar, men inte som 
sexobjekt. Han kan satsa allt på karriären, är duktig och framgångsrik, men ouppnåelig. Dock skildras 
han ofta utifrån en kvinnlig blick.27  
 
Sammanfattningsvis kan vi se hur kvinnorna behagar, lockar och arbetar oavlönat medan männen 
räddar, kontrollerar och är framgångsrika. De kvinnliga stereotyperna skildras som passiva och ofta i 
relation till män och kvinnor skildras oftare, trots yrkesstatus, som sexuella varelser måna om sitt 
utseende. De manliga stereotyperna framställs som mer aktiva och oberoende och skildras, med 
undantag av Drömprinsen, sällan i relation till kvinnor. Av de aktörer som Edstöm och Jacobson fann i 
sin undersökning dominerades sakområdena politik, ekonomi och samhällsfrågor av männen med två 
tredjedelar.28  
   Intressant är att alla stereotyper är heterosexuella. Det finns i media stereotypa bilder av kvinnor och 
män som är homosexuella men förmodligen är dessa stereotyper sådana att de faller in under det 
stereotypt manliga och kvinnliga, det vill säga att en manlig homosexuell bli kvinnlig och en kvinnlig 
homosexuell person blir manlig. Allt I förenklingens tecken. Detta är ett exempel på hur stereotyperna 
kan upprätthållas eftersom någonting annat än det stereotypt manliga eller kvinnliga ej kan 
exemplifieras på grund av bristande kategoriseringsmöjligheter. Kanske gör, på samma sätt, 
existerande diskurser om kvinnan och mannen det möjligt att definiera kvinnor och män i termer av 
dessa stereotyper för Edström, Jacobson och mig? Skönhetsslaven och Projektören blir redskap i 
forskningen, namngivna stereotyper, enbart eftersom diskurserna tillåter det, eller snarare eftersom 
diskurserna tillåter dessa tolkningar? Genom detta sätt att vrida på sammanhanget blir forskarens roll, 
                                                      
24 Edström, M, Jacobson, M, (1994) s. 35 
25 Ibid. s. 38 
26 Ibid. s. 36-37 
27 Ibid. s. 39  
28 Ibid. s. 37, 39 
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som tolkare av det samhälle/ objekt som han/ hon studerar, märkbar - och lika viktig att återkommande 
diskutera. 
 
Det finns inget avvikande i beskrivningen av stereotyperna i Massmediernas enfaldiga typer - om vi 
jämför med traditionella beskrivningar av män och kvinnor. Kvinnorna är fortfarande objekt och 
mödrar, männen är subjekt och arbetare/ arbetsledare. Eftersom undersökningen visar att kvinnor 
oftare än män skildras på ett privat plan är följden även sådan att det finns en uppdelning där de 
kvinnliga stereotyperna beskrivs i termer av skönhet, sexualitet och moderskap och de manliga 
stereotyperna i termer av styrka, framgång och tävling. Dessa tre nämnda karaktäristika; styrka, 
framgång och tävling ger även associationer till området sport. Edström har analyserat ett reportage 
om proffsboxning som ytterligare visar på skillnader i representation av kvinnor och män. 
 

Proffsboxning är inte sällan mer spektakel än idrott 

"Proffsboxning är inte sällan mer spektakel än idrott."29 Citatet är hämtat från en artikel av Maria 
Edström i en rapport från fjärde nordiska konferensen om språk och kön. Ursprungligen kommer 
citatet från ett sportprogram i TV som Edström har studerat.30 
   I allmänhet är kvinnor underrepresenterade bland televisionens sportinslag och sällan visas kvinnor 
som till exempel proffsboxar menar Edström. Att det TV-program som Edström studerat sände ett 
reportage om en proffsboxningsmatch mellan två kvinnor var alltså ovanligt enligt henne. Inslaget om 
boxningsmatchen som i bild visade två kvinnor som boxas inramades av reporterns kommentarer; 
"proffsboxning är inte sällan mer spektakel än idrott", "det var inte mycket till match" och den 
avslutande kommentaren "ja, skall man skratta eller gråta, tro". En kvinna skall inte proffsboxas, 
menar Edström att inslaget vill säga genom reporterns inramning. Hon anser att inslaget förminskar 
kvinnors sportutövande samtidigt som det visas upp. Kraftsporter är en kulturell konstruktion av 
manlighet, skriver Edström. De förväntas implicera muskelkraft, aggressivitet och våld - egenskaper 
och uttryck som länge varit förknippade med män och manlighet. När kvinnorna intar ringen kan det 
vara så att manlighet och boxning ifrågasätts menar hon. Därför försöker man finna vägar att 
klassificera kvinnorna som olämpliga. Kvinnor jämförs från ett sådant perspektiv alltid med mannen 
och framställs som sämre i denna jämförelse.31  
   I en jämförelse med vad Edström menar är en rädsla för att det manliga med boxning skall 
ifrågasättas, visar många undersökningar på hur yrken som traditionellt ansetts manliga minskat i 
värde när kvinnor börjat dominera dessa yrken. I tidigt nittonhundratal var läraryrket manligt, med 
vilket jag menar att det bara var män som fick bli lärare, och det var även ett högstatusyrke. Idag 
består lärarkåren till större del av kvinnor och yrket ger inte längre lika hög status. Men det är inte bara 
synen på arbetet som förändrats över åren utan också synen på mannen och kvinnan. Maskuliniteten är 
i omvandling menar Edström och Nina Björk skriver i Under det rosa täcket att ordet kvinna 
konnoterade andra saker för hundra år sedan än det gör idag. Kvinna var då benämningen på någon 
som inte fick rösta och som inte var myndig när hon gifte sig.32 
 
Mediestudier som fokuserar könsproblematik har ofta varit koncentrerad till kvinnor och kvinnlighet. 
Först på senare år har män och manlighet allt oftare blivit studieobjekt. På samma sätt som vi i media 
ser schabloniserade och stereotypiserade bilder av kvinnor är även bilderna av män starkt 

                                                      
29 Edström, M, (2000) "Gränser för kön i TV: bland boxardöttrar och IT-killar".  Rapport från fjärde nordiska 
konferensen om språk och kön, s. 86 
30 Edström, M, (2000) 
31 Ibid. s. 88 
32 Björk, Nina, (1996) Under det rosa täcket, s.11 
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schabloniserade och stereotypiserade. Den stora tonvikten på kvinnan i media har även delvis gjort att 
mannen naturligt gjorts till norm och fakta medan kvinnan behandlats som avvikande och 
konstruktion.33 
 

Företagsledning som konstruktion av manlighet 

Vad händer om vi antar ett könsperspektiv på begreppet företagare? Om vi för det första ser begreppet 
företagare som en social konstruktion och för det andra - vilket den sociala konstruktionen möjliggör - 
dekonstruerar begreppet utifrån kategorin kön? Forskare som specialiserar sig på företagande utifrån 
ett könsperspektiv anser att både entreprenör och företagsledare är manligt ”könade” begrepp.34 Med 
detta vill de mena att konstruktionen av dessa begrepp ligger nära konstruktionen av manlighet. På så 
vis riskerar kvinnor som är företagsledare att bli något problematiskt och avvikande. 
   Anna Wahl skriver i sin artikel företagsledning som konstruktion av manlighet att kvinnliga chefer 
alltid jämförs med normen. Och normen är en man. Utifrån det likhets- och särartstänkande som 
präglar större delen av debatten om kvinnor och ledarskap utesluts allt annat än att kvinnor är lika eller 
olika män. Svaren på varför få kvinnor är chefer kan då vara att kvinnor inte har de egenskaper som 
krävs, t ex auktoritet, att de inte vill eller kan ta ansvar eller att de anses manhaftiga - vilket också är 
negativt för en kvinna. Det finns öknamn som även i medier godkänns att beskriva en kvinna som 
uppträder i likhet med normen för en man, till exempel Madam Saddam och Järnlady vilket tidigare 
nämnts.  
   I undersökningar säger sig tillfrågade kvinnor i ledande befattningar uppleva en splittring mellan kön 
och yrkesroll som män inte antas uppleva på samma sätt, de uttrycker en diskrepans mellan 
upplevelsen av att kunna vara sig själva och en förväntan på att de skall uppträda kvinnligt.35 Andra 
undersökningar vill visa på att om det finns likheter mellan manliga och kvinnliga entreprenörer måste 
de kvinnor som är entreprenörer skilja sig från andra kvinnor. Förklaringen blir då sådan att det är 
kvinnor med manliga drag som intresserar sig för företagande eller så har de tvingats anta manliga 
drag.36 Diskussionen och jämförelsen med mannen är alltjämt närvarande och understryker mannen 
som norm. 
   Det är inte intressant i den kontext som uppsatsen utgör att diskutera huruvida kvinnor är mer eller 
mindre lika män, om de företagande kvinnorna är manhaftiga eller kvinnliga. Däremot är det av 
intresse att se hur kvinnorna språkligt återskapar sin situation och hur männen beskriver kvinnornas 
situation. Alla texter är del av en diskursiv kamp om betydelsen av begreppet ledarskap. En vanlig 
uppfattning bland manliga företagsledare är att kvinnor inte vill göra karriär eller bli chefer. Intresset 
bland kvinnor att avancera inom organisationer är tvärtom stort, skriver bland annat Anna Wahl. 
Däremot finns ett glapp mellan önskad karriär och faktisk karriär, något som kan bero av 
organisatoriska strukturer och tillvägagångssätt vid befordran, något kvinnor inte har inflytande över.37 
   När kvinnor pekar på organisatoriska hinder och strukturella problem som orsak till stagnation i 
karriären är mäns föreställningar istället att problemet finns hos kvinnorna själva. Enligt en statlig 
utredning är mäns föreställningar om kvinnor och chefskap den viktigaste orsaken till kvinnors 

                                                      
33 Fejes, Fred J, (1992) "Masculinity as Fact: A review of Empirical Mass Communication Research on 
Masculinity". I: Craig, S, Men, masculinity and the media, s. 9 
34 Jonson Ahl, H, (2002), Carin Holmqvist, professor för FEM-programmet och Anna Wahl m.fl 
35 Wahl, Anna  (1996) "Företagsledning som konstruktion av manlighet", Kvinnovetenskaplig tidskrift, (1), 15-2 
9 s. 20 
36 Jonson Ahl, H, (2002) s.  58 
37 Wahl, A, (1996) s. 22 
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underrepresentativitet inom näringslivet. I praktiken leder föreställningar till en diskrepans mellan 
kvinnors och mäns villkor i rekryteringen till chefsbefattningar.38 
 
Om vi ser begreppet ledarskap som könsneutralt förklarar Anna Wahl hur mäns höga representativitet 
på ledande positioner inom näringslivet kan ses som naturligt och inte problematiseras. Män anses 
passa bättre in i sin yrkesroll och får samtidigt en mer omfattande bekräftelse - både som man och 
ledare. Samtidigt blir även kvinnors låga representativitet på inflytelserika positioner naturligt. 
Kvinnor som är ledare försöker i sin vilja att visa på trovärdighet förneka betydelsen av könet och 
betvivlas i sin yrkesroll samtidigt som de inte heller kan bli bekräftade som kvinnor.39 Kvinnor anses 
ha fel språk, utbildning och erfarenheter och därmed vara bristfälliga för ledarskap, är en uppfattning 
Wahl redogör för. De anses välja bort karriär och ha svårt att kombinera familj med arbete. Bilden av 
kvinnan som outnyttjad resurs40 är den bristfälliga kvinnan. Hon är inte användbar eftersom hon i 
jämförelse med den manliga normen anses bristfällig. Om vi istället ser ledarskap som en könsspecifik 
konstruktion av manlighet öppnar det för andra förklaringar till att färre kvinnor är ledare.  
 
Wahl konstruerar sju formuleringar för att visa hur ledarskap är en social konstruktion. Den första 
formuleringen är kvinnligt ledarskap och den sista ledarskap som ett sätt att reproducera normen om 
manlig överordning och kvinnlig underordning. Wahl går från en beskrivning av en syn på kvinnors 
ledarskap som annorlunda till förklaringen att ledarskap är en social konstruktion som ligger nära 
konstruktionen av manlighet och som används för att bekräfta könssystemet. Samtidigt går hon från ett 
avgränsat problem (kvinnor och ledarskap) till att säga något om en större del av samhällsstrukturen. 
Förklaringen blir till sist att kopplingen mellan kvinnor och ledarskap blir svår; kvinnor på ledande 
positioner upplevs som något motsägelsefullt och problematiskt.41  
 
Vad som är viktigt att synliggöra i forskning om kvinnor i arbetslivet, menar Wahl med flera, är inte 
en essentiell kvinnlighet utan likheten i kvinnors villkor. Det är mer fruktbart att undersöka kvinnors 
situationer och lokala omständigheter än söka efter kvinnors och mäns "sanna" egenskaper.42 För att 
undersöka detta studerar Wahl bland annat maktrelationer mellan män och kvinnor i organisationer. 
Wahl menar att kön skapas i organisationer som en fortsättning på den könssocialisation vi genomgår 
under uppväxten. Denna könssocialisation utgår från att pojkar och flickor är olika. Arbete och 
sysslor, till exempel att diska eller att tvätta bilen, delas ofta upp i "manliga" eller "kvinnliga", utifrån 
antagandet att kvinnor och män av naturen lämpar sig bättre för vissa arbetsuppgifter.43 Eftersom olika 
arbeten ges olika status vill jag argumentera för att arbetsdelningen hjälper till att befästa en  situation 
präglad av manlig överordning och kvinnlig underordning. 
 

"De andra" i tradition och forskning   

Det finns alltid en norm och så finns det avvikelser från denna - "de andra" eller "det andra"; det 
okända, det mindre värderade eller det oförståeliga. Eller det som helt enkelt inte accepterats som "det 
normala". Forskning om kvinnor som är entreprenörer bidrar till bilden av kvinnor som de andra, 
menar Helene Johnson Ahl. En problematisk situation eftersom man återskapar det fenomen som 
studeras. "…the research on women entrepreneurs, in its assumptions, choise of problems, measures 

                                                      
38 SOU 1994:3, s  8, 30 
39 Wahl, A, (1996) s.23 
40 Ibid. s. 19 
41 Ibid. s. 18 
42 SOU 1994:3, s. 21, Jonson Ahl, H (2002) s. 66,  Wahl, A, (1996) s. 16 
43 Wahl, A, (1996) s. 16 
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and independent as well as dependent variables, constructs the female entrepreneur as ´the Other´." 
Genom hur frågor formuleras och undersökningar läggs upp skapas något som kallas för kvinnligt 
entreprenörskap. Användandet av denna term bidrar till återskapandet av kvinnors position som 
ständig tvåa i samhället, anser Ahl. 44 Johnson Ahl förklarar vidare hur kvinnor som är entreprenörer 
konstrueras som de andra på olika nivåer av det samhälleliga och i olika diskkursiva praktiker. Som 
exempel nämner hon att kvinnor som vill starta ett företag har i Sverige kan få speciella lån som inte 
män får ta del av, de får speciella kvinnliga rådgivare och när en arbetslös man startar ett företag kan 
han få startbidrag i endast ett halvår medan kvinnor kan få i upp till ett år. Dessa speciella villkor för 
kvinnor bidrar till bilden av att kvinnor gynnas men också till bilden av att kvinnor är i behov av mer 
hjälp. De verksamheter och insatser som är till för att få igång kvinnors företagande skapar samtidigt 
en negativ bild av kvinnor som hjälplösa och kanske mindre kompetenta. Bilden av kvinnor som i 
behov av mer hjälp ingår i den publika diskursen om kvinnors entreprenörskap i vilken kvinnor 
konstrueras som "de andra". Samtidigt kan de program som är utformade för kvinnor med enbart 
kvinnliga rådgivare nedvärderas eftersom kompetensen för sådant har likställts med en man. Istället 
för att ändra synen på kvinnors entreprenörskap som något annorlunda och på entreprenörskapet i sin 
helhet bidrar alltså specialprogrammen till en negativ kvinnosyn och utmanar inte bristen på 
jämlikhet.45 
 
"Kvinnligt ledarskap" - naturligt eller icke ifrågasatt? Kvinnligt ledarskap har som begrepp växt fram i 
och med bilden av kvinnor som en annorlunda resurs, hävdar Wahl. Vad som är detta annorlunda är 
ett redan avgränsat område - det som männen inte kan tillföra själva; kommunikation, människor, 
personal och känslor. Detta område är även direkt underordnat andra områden. Det som kvinnor kan - 
"det kvinnliga" (kommunikation, människor, personal och känslor) - är även det enda som efterfrågas. 
Ett sätt att genom denna tolkning av det annorlunda förklara att få kvinnor innehaft inflytelserika 
positioner genom historien, kan bli att deras egenskaper tidigare inte behövts.46 Om företagande är 
manligt "könat" klassificeras kvinnliga företagare som de andra. Manlighet och företagande kan alltså 
ses som tätt förbundna och manligheten får stå icke kommenterad medan kvinnligheten tolkas som 
problematisk. Carin Holmqvist, programledare för FEM, menar att stereotypiseringen av kvinnors 
företagande kan ta sig två uttryck, antingen osynliggörs och nedvärderas det eller så görs det till något 
unikt som i grunden skiljer sig från männens företagande. 
   Intresset för undersökningar om kvinnor som är entreprenörer ökar i takt med att fler kvinnor antar 
dessa positioner. Däremot har undersökningar om kvinnors företagande sällan tagit hänsyn till 
kvinnors erfarenheter utan de har skett med samma metoder som är utarbetade för män. Om vi återgår 
till den tidigare diskussionen om företagsledning som konstruktion av manlighet blir urvalet och 
tolkningen av empiri till dessa undersökningar problematisk. Det konstruerade begreppet entreprenör - 
och begreppets tillskrivna egenskaper - har även i forskarsammanhang tagits för sanning. När kvinnor 
sedan har jämförts med det konstruerade begreppet har de oftast fallit kort. Studier som istället velat 
göra kvinnors entreprenörskap till något positivt annorlunda har ofta lyft fram kvinnors tilltänkta 
egenskaper efter ett schabloniserat mönster med återkoppling till moderligheten, till exempel  är dessa 
egenskaper  omvårdande, demokratisk, etisk. Dessa studier har inte utmanat eller ifrågasatt synen på 
entreprenörskapet som könsbaserat.47 
   Trots att tidigare forskning om kvinnor och entreprenörskap ofta har fokuserat att kvinnliga 
entreprenörer skiljer sig från män visar resultat att det finns få faktiska skillnader mellan kvinnor och 
män som företagare, skillnaderna mellan olika branscher är mycket större oavsett kön. Vad som kan 
sägas är att kvinnor oftare är småföretagare och har mindre lönsamma företag som växer 
                                                      
44 Ibid. s.59 
45 Ibid. s.62 
46 Ibid. s. 20 
47 Ibid. s.58-59 
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långsammare.48 Entreprenörskapsforskning som tar hänsyn till kön visar att kvinnor ser företagandet 
som ett medel snarare än ett mål och att det också finns en skillnad i att kvinnor, till högre grad än 
män, anser att just möjligheten att anpassa arbetet till familjen är ett viktigt skäl till att starta eget.49 
 
I takt med samhälleliga, ekonomiska och politiska förändringar har synen på entreprenören ändrats. 
När storföretagen glorifierades var entreprenören sedd som en marginaliserad företeelse, den andra. 
Idag är det fint att vara entreprenör och de små företagens nytta för samhällets tillväxt lyfts fram. 
Entreprenören är inte längre den andra, i förhållande till the executive, istället har kvinnliga 
entreprenörer tagit över rollen som de andra".50 
   Själv vill Ahl förklara detta genom en studie av Puxty (1993) som använder sig av Saussures 
språkteori.  Saussure talar om the signified och signifier, som betecknar ett koncept (signified) och det 
ord konceptet förmedlas genom (signifier). Det måste hela tiden finnas oppositioner i språket för att 
betydelser skall kunna skapas och när ett koncept försvinner ur förståelsen lämnas plats för ett nytt.51  
På så vis kan den kvinnliga entreprenören bli den andra när inte längre entreprenören utgör  konceptet 
för det ordet. 
 
Konstruktionen av de som är avvikande sker i både forskning och medier. Samtidigt kan det vara 
viktigt att reflektera över vad som är norm och om den också kan vara en konstruktion. Om allt är 
diskursivt blir även normen något fiktivt, fakta existerar inte utanför språklig kommunikation. Här är 
vi nära en återvändsgränd. Om normen är man och mannen är konstruerad som norm, vad blir då det 
avvikande? 
  
 
 

                                                      
48 Jonson Ahl, H, (2002) s. 54 
49 http://www.fsf.se/fem/ (030123) under länkarna FAQ och Resultat 
50 Jonson Ahl, H, (2002) s. 54, 64 
51 Ibid. s. 65 
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KAPITEL 3  

Konstruktion av kunskap - teoretiska utgångspunkter 
I det föregående kapitlet presenterade jag forskning inom områdena medieforskning, 
entreprenörskapsforskning och organisationsteori, vilka specifikt hade antagit ett kön/genus 
perspektiv. Den forskning jag har redogjort för bygger på en socialkonstruktivistisk teoretisk hållning 
och jag vill i detta kapitel förklara grunderna inom socialkonstruktivism och poststrukturalism. 
Kapitlet börjar med en introduktion av poststrukturalismen och sedan sker en fördjupande beskrivning 
av olika poststrukturalistiska teoribildningar. Avslutningsvis beskrivs hur teorierna konkret kommer 
att tillämpas. 
 

En poststrukturalistisk ansats 

"Postmodernism is a rejection of both the idea that there can be an ultimate truth and structuralism, 
the idea that the world as we see it is the result of hidden structures." 52 
 
Det poststrukturalistiska perspektivet bygger på en uppfattning av kunskap och betydelser som socialt 
konstruerade, och är alltså en del av socialkonstruktivismen. Hur vi tycker, tänker och handlar är 
avhängigt språket och vad poststrukturalism kallar för diskurser.53  Det finns inte något som kan sägas 
vara en ultimat sanning och världen är inte heller given av underliggande strukturer. Istället är kunskap 
och diskurs effekter av sociala och kulturella processer, till exempel språklig kommunikation, och 
ständigt föränderliga.  
   Betydelser är inte färdiga paket som alltid ser likadana ut, redo för oss att öppna och förstå genom 
någon slags kod som är essentiellt given, utan det finns alltid en möjlighet att de hade kunnat vara 
annorlunda. Socialkonstruktivism står på så vis i opposition till positivismen som menar att kunskap är 
en objektiv och passiv konsekvens av en reell verklighet. 
   Eftersom vår levda verklighet ses som en effekt av språket finns inte heller någon given kunskap 
bortom språket. Först när koncepten finns inlagrade i språket kan vi tänka och förstå dem och det blir 
möjligt att kommunicera deras betydelse.54  
 Betydelser förändras över tid och rum och ur ett historiskt perspektiv kan vi se hur synen på till 
exempel vetenskap förändrats över tidsepoker och geografiska gränser. I vissa fall har vetenskapen 
använts som maktinstitution för att kunna utöva kontroll över vissa samhällsgrupper. Exempel på detta 
är hur kvinnor olämpligförklarades som tänkande individer. De fick bland annat inte rösta eller studera 
och det "fakta" som lades fram som grund till olämplighetsförklaringen var att deras hjärnor var 
mindre. Idag skulle ett sådant påstående inte kunna få lika stort genomslag, särskilt då man vet att 
hjärnanas storlek ej så simpelt kan relateras till skillnader i intelligens, men däremot finns det 
forskning som till exempel Biologism som söker finna de fysiska skillnaderna mellan män och 
kvinnor. Biologism och Socialkonstruktivism står i ett dikotomiskt förhållande till varandra. 
 
Den sociala konstruktivism som är förknippad med postmodernismen är gemensam för diskursanalys, 
kritisk psykologi och poststrukturalism. Det centrala intresset är text, språk och diskurser. Även för att 
undersöka sociala betydelser och makt utgår forskaren från språket som studieobjekt.55  

                                                      
52 Burr, Vivien, (2000)  An introduction to social constructionism,  s.13 
53 Ibid. s. 6  
54 Ibid. s. 39 
55 Weedon, Chris, (1987) Feminist practice & poststructuralist theory, s. 21 
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   Poststrukturalistiska teorier - t ex diskursanalys - härstammar från strukturalismen varav en 
förklaring av strukturalismens grundsyn på språket kan vara på sin plats.56 Det är dock viktigt att 
komma ihåg att poststrukturalismen tar avstånd ifrån den strukturalism som den utvecklats ur.  
Ferdinand de Saussure använde två centrala begrepp - Langue och Parole. Langue är språkets struktur 
som i sin tur alltid påverkar Parole som är det konkreta språkbruket. Parole (tecknen) ges betydelse 
utifrån Langue (hur de relateras till varandra.) Medan Saussure fann det intressant att studera Langue 
(struktur) är istället Parole (tecknen) det mest intressanta för en diskursanalytiker. Att (förståelsen av) 
världen skapas genom tecken vilka ges betydelse i relation till varandra är strukturalister och 
poststrukturalister ense om. Den viktigaste skillnaden är att tecknen enligt Saussure är statiskt knutna 
till varandra medan poststrukturalisterna ser språket och tecknen som flytande. Diskursteoretikerna 
Laclau och Mouffe ifrågasätter relationen mellan begrepp och objekt medan Saussure ser relationen 
som strukturellt betingad. Laclau och Mouffe kan genom att ifrågasätta en reell relation lämna en 
möjlighet till förändringar i betydelsesystemet. Hur förändringar sker är däremot en omtvistad fråga, 
eftersom förändring även kan sägas vara en fråga om subjektivitet, makt och agentskap.  
 
Poststrukturalistiska forskare såsom Michel Foucault och Judith Butler använder en 
dekonstruktionistisk metod. Med detta menas att forskaren försöker "plocka isär" språkliga strukturer, 
att genom analys finna underliggande betydelser och  relativisera begrepp som tas för sanning.57 Med 
ett perspektiv som involverar kön kan detta mål för Butler innebära att hon bryter ner kön/genus som 
oppositionell konstruktion och för Foucault kan det innebära att han försöker avslöja det föränderliga i 
begrepp som "det manliga" och "det kvinnliga".  I strävan efter dekonstruktion används ofta 
diskursanalytiska verktyg.  
    Foucault är på många sätt intressant för min studie, till exempel hans syn på makt och hans intresse 
för att se vad som är avvikande, vilkas diskurser som inte vinner acceptans. Mitt val är dock att 
använda honom enbart genom sin förekomst i annan litteratur. Med detta menas att jag använder 
Foucault genom Butler och Laclau och Mouffe, vilkas teorier är mer eller mindre influerade av hans. 
 
Att förståelse och betydelser är kontingenta och att språket föregår erfarenhet gör att 
poststrukturalismen ibland uppfattas som en abstrakt teori vilken förlorar sig i sin egen vilja till 
dekonstruktion. Postmodern nihilism är en benämning på en kritik av postmodernismen som tar fasta 
på avsaknaden av ett fastslaget paradigm. Både postmodernismen och poststrukturalismen är 
"ofärdiga" teorier menar vissa kritiker.  En dåligt definierad teori kan leda till att forskare bildar egna 
preciseringar av begrepp och att det är svårt att finna konsensus kring definitioner. Alvesson och 
Sköldberg kritiserar mer precist att poststrukturalismen reducerar förtryck och materiella villkor till 
text.58 De är kritiska till att man avlägsnar subjektets makt och lägger så stor vikt vid diskurserna. Min 
tolkning av poststrukturalismen är att språket ses som konstituerande (så till vida att det skapar 
betydelser och regler för dessa)  men att det inte utesluter materialitet (fysiska objekt existerar men 
utan inneboende betydelse). Teorin begränsar inte fenomen till enbart lingvistik utan förklarar hur vi 
gör saker verkliga genom kommunikation. Intressantast med poststrukturalismen är vad ett försök att 
tränga bakom "det naturliga" kan göra för en analys. Jag kan förklara det mer populistiskt som att "se 
världen med nya glasögon". Det viktigaste bakom valet av poststrukturalistisk teoribildning i denna 
studie är hur jag genom poststrukturalismen kan dra empirin till sin spets, hur jag kan dekonstruera 
och tränga bortom det naturliga. En viktig grund för att kritiskt kunna ifrågasätta. 
 

                                                      
56 Ibid, s. 23 
57 Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj, (1994) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 
235 
58 Ibid. s. 296 
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Utifrån ett poststrukturalistisk synsätt kan vad som är "kvinnligt" respektive "manligt" sägas vara 
konstruktioner som människor gemensamt skapar i interaktionen med varandra. För att förstå 
konstruktionerna "kvinnlig" och "manlig" behövs en analys av kön och genus. För att även kunna 
undersöka hur en patriarkal struktur finns inbyggd i organisationer och institutioner och utom 
påverkan av individer, behövs det en teori som inriktar sig på förhållandet mellan det individuella och 
det sociala, menar Chris Weedon. En teori som analyserar subjektivitet, tankevärld och känslor.59 För 
att uppfylla Weedons efterfrågan om en teori som sammanlänkar individualitet och social struktur 
kontrar jag med diskursteorin. 

Subjektpositioner 

En subjektposition är upplevelsen av sig själv i relation till andra och omvärlden, mer lättfattligt 
beskrivet som en känsla av identitet. Identifikationen uppstår när en individ relaterar till sin omgivning 
och ekvivaleras med olika kategorier ur denna. Det är även denna identifikation som förverkligar 
individen diskursivt. Diskursen innehåller anvisningar om hur människor som identifierar sig som 
kvinnor eller män bör handla och i kontakten med omvärlden brukar dessa anvisningar följas. Därmed 
kan även dessa personer bekräftas som män och kvinnor. 60  
   I en diskurs finns olika subjektpositioner som människor kan anta, men det går inte att välja 
positioner godtyckligt. Däremot går det att inneha flera subjektpositioner.  Hemma hos mina föräldrar 
är jag till exempel en dotter eller syster, på skolan en klasskamrat (kvinnlig klasskamrat) och hos 
tandläkaren en patient. Under en dag kan jag anta olika subjektpositioner som mer eller minde står i 
relation till eller påverkas av kön (genus).61 Om en person antar flera subjektpositioner finns chansen 
att dessa kan vara motsägande. Ett exempel på detta är hur "moder" och "arbetare" varit två 
subjektpositioner som tidigare varit svåra att kombinera. Lösningen på detta har givits genom "den 
arbetande modern".62 Här kan det vara intressant att göra en jämförelse med hur subjektpositionerna 
"företagare" och "kvinna" kunnat samsas i begreppet "kvinnlig företagare". 
   Ett exempel på vad subjektpositionering kan innebära i företagarsammanhang är möjligheten till 
nyföretagarlån hos Almi. Om jag som nyföretagare vill ta ett lån kan jag välja mellan företagarlån, 
företagarlån för ungdomar och företagarlån för kvinnor. Eftersom jag är företagare, ung och kvinna 
kan jag välja att anta vilken jag vill av de tre positioneringarna, och förmodlingen kommer mina 
förutsättningar att ändras beroende av vilken positionering jag antar. De subjektpositioner vi ingår i får 
konkreta praktiska följder och påverkar även hur andra ser på oss och hur vi ser på oss själva. På så 
sätt har subjektpositionerna betydelse för upplevelsen av subjektivitet och identitet.  

Att definiera en diskurs 

Nödvändigheten att definiera en diskurs uppkommer då vi antar en syn på verkligheten som diskursivt 
producerad och när vi är intresserade av att analytiskt studera hur detta sker. Vad är då en diskurs? Jag 
har förklarat hur diskursen är ett villkor för vad vi kan tycka och tänka. Det finns flera möjliga 
betydelser invävda i begreppet diskurs och det används inte på samma sätt inom alla vetenskapliga 
områden, inte heller inom det diskursanalytiska fältet. Eftersom diskurs definieras olika är en diskurs 
inte heller ett fenomen som existerar som ett färdigt koncept, utan det avgränsas utifrån det 
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sammanhang som den används i och av vem som använder den. 63 Som forskare är det därför viktigt 
att definiera hur jag sätt ser på vad en diskurs är. Nedan redogör jag kortfattat för olika diskursbegrepp 
och förklarar hur begreppet används i uppsatsen. Även den praktik diskurser ger upphov till kommer 
att förklaras. 
 
Diskurs kan beskrivas som: "a set of meanings, metaphores, representations, images, stories, 
statements and so on that in some way together produce a particular version of events."64 I en enkel 
version är citatet detsamma som att diskurs är ett visst sätt att tala om världen.  
   Diskurser formar vår uppfattning om världsbild och identitet. Hur något betecknas präglar hur vi ser 
på vad som kan tas för givet och vad som inte kan tas för givet. 
   Norman Fairclough definierar två diskursbegrepp. Det ena begreppet används inom språkstudier och 
ser diskurs som en social aktion och interaktion i sociala institutioner. Det andra begreppet används 
flitigt av poststrukturalister såsom Michel Foucault och Laclau och Mouffe. Från ett sådant perspektiv 
är diskurs en social konstruktion av verklighet och kunskap. 65 Foucault och Laclau och Mouffe ser 
diskurser som något genom vilket språket struktureras.  Strukturen är föränderlig och bildas när en 
relation skapas mellan olika element och att det därigenom skapas betydelser, anser Laclau och 
Mouffe.66 Språket konstituerar den sociala världen och är ej enbart refererande.  
   Diskursbegreppet - sådant det används i denna uppsats - är en förening av  Faircloughs diskurs-
koncept  och Laclau och Mouffes och Foucaults syn på diskurs. Begreppet diskurs definieras som ett 
bestämt sätt att tala om världen inom ett visst område och som social konstruktion av verklighet. Med 
"ett visst område" har jag en friare betydelse än till exempel Fairclough som förmodligen skulle 
likställa "ett visst område" med en social institution.  
   Diskursen skapas, eller definieras, genom det som exkluderas från diskursen, genom vad den inte är.  

Diskursanalys 

Marianne Winther-Joergensen och Louise Philips avgränsar tre diskursanalytiska teorier; diskursteori, 
kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. I den gemensamma boken "Diskursanalys som teori och 
metod" beskrivs de tre teorierna och deras placering inom det diskursanalytiska fältet. Winther 
Joergensen och Philips visar även på hur teorierna kan kombineras med varandra förutsatt en 
medvetenhet om ansatsernas skilda premisser. Jag beskriver de tre teorierna utifrån deras definition. 
 
Diskursteorin utmärks av ett politisk fokus och är den diskursanalytiska teori som ligger närmast 
poststrukturalism. Inom diskursteori studeras de flesta sociala fenomen med hjälp av diskursanalytiska 
redskap, eftersom större delen av det sociala anses vara av diskursiv karaktär. Tanken är att handlingar 
och andra sociala fenomen organiseras och ges betydelse på samma sätt som språket, varav dessa 
också kan studeras diskursivt.67 Förgrundsfigurer inom diskursteori är Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffe vars "Hegemony and Socialist strategy" har fått en stor betydelse inom diskursteorin. Även 
Foucault kan räknas främst till diskursteorin. 
   Inom kritisk diskursanalys finns ett socialt och textuellt fokus. De båda fokusen analyseras både 
åtskilda och tillsammans eftersom de antas påverka varandra. Den kritiska diskursanalysen skiljer 
mellan diskursiva praktiker och andra sociala praktiker, en distinktion som inte finns inom 
diskursteorin där diskurserna ses som både materiella och sociala.68 Inom den kritiska diskursanalysen 
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är Norman Faircloughs angreppssätt mest utvecklat som teori och metod anser Winther Joergensen 
och Phillips. 
   Utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv studeras inte bara språk och texter utan även kontexten 
där språkbruket sker, alltså den konkreta sociala handlingen.69 Jonathan Potter är framträdande inom 
diskurspsykologin. 
 
Den ansats inom det diskursanalytiska fältet som är av störst intresse för denna studie är diskursteori, 
med teoretiker som Laclau och Mouffe och Foucault. Med diskursteorins närhet till poststrukturalism 
finns det en möjlighet att i det teoretiska bygget sammanföra diskursteori med poststrukturalistisk 
feminism och bland annat Judith Butlers teorier om kön och genus. Uppsatsen kräver för sin föresats 
en fördjupning inom teorier om kön och genus.  Valet av analytiskt perspektiv har stått mellan kritisk 
diskursanalys och diskursteori. Kritisk diskursanalys, såsom Fairclough tillämpar den, anser det finnas 
en dialektiskt koppling mellan en social och en diskursiv praktik till skillnad från Laclau och Mouffes 
diskursteori som tillskriver även det sociala en diskursiv karaktär. Däremot nödvändiggör båda 
perspektiven en analys av diskurs i ett socialt sammanhang. Där Faircloughs kritiska diskursanalys 
strävar efter att urskilja olika typer av diskurser och deras samspel med en social verklighet är 
diskursteorin istället mer intresserad av att försöka se hur diskurserna begränsar agentskap, 
handlingsmöjlighet.70 Eftersom intresset med studien är att studera tillskriven subjektivitet och 
agentskap föll sig valet på diskursteori.  
 

Diskursteori som analytiskt perspektiv 

"If the so called non-discursive complexes - institutions, techniques, productive 
organizations, and so on, - are analyzed we will only find more or less complex forms 
of differential positions among objects, which do not arise from a necessity external to 
the system structuring them and which can only therefore be conceived as discursive 
articulations".71  

"Om de så kallade icke-diskursiva complexen - institutioner, tekniker, producerande 
organisationer, och så vidare - analyseras, kommer vi enbart att finna mer eller 
mindre komplexa former av skilda positioner bland objekt, vilka inte kommer från en 
nödvändighet externt till systemet som strukturerar dem och vilket därför enbart kan 
ses som diskursiva artiulationer" 

Allt är diskurs inom diskursteori. Även de ”icke-diskursiva komplexen” - så som institutioner, 
tekniker och producerande organisationer kan slutligen härledas till diskursiva artikulationer. Laclau 
och Mouffe skiljer alltså inte mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Detta synsätt utgör en 
grundläggande skillnad mellan deras teori och andra diskursanalytiska teorier, exempelvis Faircloughs 
kritiska diskursanalys men också Foucault. I grund och botten är alla praktiker diskursiva, även 
ekonomiska och institutionella praktiker menar de, vilket inom diskursteorin får konsekvensen att 
diskurserna ses som materiella. Tanken om diskursiv materialitet är en influens från marxismen, en 
följd av att marxismen behandlar ideologier som materiella eftersom idéer anses vara förkroppsligade i 
institutioner och ritualer. Denna form av koppling mellan institutioner och materialitet kritiseras dock 
av Laclau och Mouffe som menar att ett sådant förhållningssätt till ideologierna kan ses som 
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essentialistiskt.72 Jag antar att kritiken av (det essentialistiska) förhållningssättet grundar sig delvis i att 
marxismen ser betydelse som determinerad av en ekonomiskt struktur, vilket för Laclau och Mouffe 
blir ett strukturalistiskt synsätt där den - enligt dem så viktiga - kontingensen åsidosätts. Det finns 
ingen mening som kan vara strukturellt fastlagd. Däremot menar Laclau och Mouffe att diskursernas 
materiella karaktär istället kan beskrivas som att diskurserna får materiella effekter, det vill säga att 
när grupper artikuleras gör de inte detta enbart lingvistiskt. Barn som grupp blir till exempel tilldelade 
egna fysiska rum i form av lekplatser, dagis och så vidare. På samma sätt skapas institutioner för 
grupper kvinnor i form av exempelvis kvinnojourer och för invandrare i form av migrationsverk.73 
   Diskursanalysen har ett politiskt fokus skriver Winther Joergensson och Philips. Vi kan se det som 
att diskursteorin studerar ett samspel mellan politik och meningsbildande. Vi förhåller oss till världen 
genom diskurser och de diskursiva systemen medför socialitet, ekonomi och politik. Genom en 
politisk kamp skapas mening i olika diskurser. 
 
Laclau och Mouffe beskriver diskurser som strukturerade helheter vilka skapas genom 
artikulationspraktiken. En artikulationspraktik är den praktik som skapar en relation mellan element 
och ändrar deras identitet.74 Jag använder - i tolkning av Laclau och Mouffe - artikulation som ett eget 
begrepp men i betydelsen "uttala". En artikulationspraktik är därmed när något genom språket ges en 
identitet eller en ändrad identitet i relation till något annat. Genom artikulation skapas diskurser och 
betydelser.  
   Den artikulerande praktiken kan inte enbart bestå av lingvistiska fenomen utan består även av 
institutioner, ritualer och praktiker. Lingvistiska och icke-lingvistiska element konstituerar 
tillsammans en diskurs och skall inte ses som oppositioner.75 För att förklara detta kan vi återgå till 
exemplet ovan med kvinnor (som lingvistiskt begrepp) och kvinnojour (som institution) där de 
tillsammans konstituerar diskurs. Genom att artikulera media, entreprenörskap, familj på ett visst sätt 
skapas en betydelse. Organisation, individ och materia konstituerar tillsammans en diskurs.  
   Att objekt och subjekt skapas inom diskurs har inget att göra med om det finns en verklighet utanför 
diskursen eller inte. Oavsett vad som händer eller existerar förklarar vi, eller konstruerar, händelser i 
struktureringen av ett diskursivt fält. Vilja att dominera detta diskursiva fält, bidrar till skapandet av 
diskurs.76 Verkligheten ligger inte som en öppen bok att läsa och diskursen är inte ett uttryck för vad 
som händer "där ute" utan en egen kraft som hjälper till att konstituera sociala relationer.77 
 
BEGREPPSFÖRKLARING 
Diskurserna skapas genom artikulation, som vi redan har sett. Kontingens och artikulation är möjliga 
eftersom det alltid finns element (ett mångtydig tecken, ett tecken utan entydig definition) som vill bli 
moment (ett entydigt tecken, ett tecken vars betydelse är definierad).78 Denna strävan efter entydighet 
styr förändringar i betydelser och är föremål för undersökning i många diskursanalytiska studier. 
Element kallas inom diskursteoretisk metod även för flytande signifikanter79. Ett element beskriver ett 
mångtydigt tecken inom diskursen medan en flytande signifikant beskriver ett tecken som flera olika 
diskurser strävar efter att definiera. Genom att i språket urskilja de flytande signifikanterna kan 
forskaren se vilken mening som inte är definierad.  
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   Ett annat begrepp  inom diskursanalys är nodalpunkter80 som hjälper till att delvis fixera diskursen, 
de kan styra struktureringen av omgivande tecken och därav även betydelser. Element, moment, 
flytande signifikanter och nodalpunkter är några av de verktyg diskursteorin använder för konkret 
analys. Framförallt är dessa viktiga för att kunna urskilja hur diskurser struktureras och vilka 
betydelser som är osäkra eller i förändring. 
   Ett användbart begrepp inom diskursteorin för att analysera subjektivitet och förhållande individ/ 
omvärld är subjektposition81 (hur människor positioneras i relation till varandra/omvärlden men också 
en upplevelse av identitet). Subjektpositioner uttrycker hur subjektet placeras i ett strukturellt nätverk 
där betydelse ges genom hur/var i detta nätverk en person befinner sig.  
   För att studera konstruktionen av en betydelse, undersöks vad till exempel ett subjekt, kategori eller 
begrepp liknar eller skiljer sig från. Vad som studeras är flytande signifikanter som är sammanbundna 
i  ekvivalenskedjor.82  
   Relationerna diskurser emellan förstås bäst genom intertextualitet (texten bygger på tidigare texter, 
kännetecknar bland annat den journalistiska genren) och   interdiskursivitet  (hur olika diskurser 
blandas i texten). 83  
 
INDIVIDUELL OCH KOLLEKTIV IDENTITET 
Diskursteorins uppfattning av subjektet är att det snarare är socialt producerat än ett uttryck för en inre 
kärna. När vi blir representerade av ett visst antal signifikanter strukturerade utifrån en bestämmande 
nodalpunkt, t ex "man", så uppstår en identitet. Identitet kan även beskrivas som identifikation med en 
subjektposition inom diskursen. På liknande sätt skapas kollektiv identitet - eller "gruppbildning" -  
genom identifikation och reducering av möjliga betydelser. För att återknyta till Laclau och Mouffes 
begrepp ovan så sker denna identifikation och uteslutande av betydelse genom ekvivalenskedjor. 
Studier av identitet fokuserar inom disursteorin därför vilka nodalpunkter  som lyfts fram inom 
diskurser och hur dessa sedan får betydelse utifrån ekvivalenskedjor.84  

Diskursivt fält och Diskursordning  

Enligt Laclau och Mouffe förs en kamp mellan olika diskurser inom vad de kallar ett diskursivt fält. 
Det finns flera olika fält och alla består av sociala system och institutioner som lag, kyrka, skola, 
familj och media. Kampen mellan diskurserna beror på en oenighet om vilken diskurs som får 
definiera betydelse. Inom ett diskursivt fält skapas förståelse för hur sociala institutioner, subjektivitet, 
språk och makt hör samman i samband med att olika krafter försöker omtolka det diskursiva fältet.85  
   Vad Laclau och Mouffe menar med diskursivt fält kan vara svårbegripligt och kanske är det inte 
heller helt definierat. Laclau och Mouffe utgår från att diskursen formas av allt som den inte är, det 
finns ett hav av betydelser som konstituerar en diskurs. Detta utomstående, havet av betydelser, är vad 
de kallar för ett diskursivt fält men inom fältet finns ingen möjlighet för diskurser att påverka 
varandra. Hur sker återkoppling mellan olika diskurser då? Diskursordning är Faircloughs benämning 
på ett diskursivt fält och till skillnad från Laclau och Mouffe erbjuder Fairclough en mer preciserad 
beskrivning av vad detta fält är och hur det konstitueras. Ett diskursivt fält består av all utesluten 
betydelsebildning medan diskursordningen består av utesluten betydelsebildning från diskurser inom 
samma" terräng", där diskurserna står i relation till och kan påverka varandra.86  Jag finner Faircloughs 
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diskursordning mer användbar i en praktisk analys. Fairclough utesluter inte att diskurserna kan 
påverka varandra sinsemellan och möjligheten till detta uppkommer inom en diskursordning som 
ramar in ett flertal diskurser. Hur diskurserna kan påverkas är inte godtyckligt utan ytterst bestämt av 
de diskurser som är med och påverkar. Diskurserna har även relationer emellan sig, exempelvis 
maktrelationer.  
   Den diskursordning som jag ramar in Eget Företag i är en mediediskursordning. Inom denna 
definierar jag två för denna uppsatsen viktiga diskurser; den journalistiska diskursen och 
företagandediskursen. Dessa påverkar varandra enligt Fairclough och kämpar om att definiera 
betydelse menar Laclau och Mouffe. Maktrelationen som jag tidigare nämnde kan i detta specifika fall 
exemplifieras genom att den journalistiska diskursen tycker att det är ”fint” med företagande eller att 
den kanske tycker sig ha ett uppdrag att granska företagandet. Mediediskursordning kan sägas 
eftersträva transparens och därigenom bli självklart legitimerade. 
 
Diskursordning är alltså ett avgränsat fält av betydelser och ger möjligheter som Laclau och Mouffes 
diskursiva fält inte kan ge. Diskursordningen är ett viktigt redskap i analysen och möjliggör  
ytterligare analysredskap såsom Faircloughs interdiskursivitet (hur diskurser återverkar på varandra) 
och intertextualitet (hur texter bygger på andra texter). Både intertextualiteten och interdiskursiviteten 
underlättar, tycker jag, en förståelse av samhället som en enhet med olika diskursiva delar som 
tillsammans skapar betydelse. Den journalistiska diskursen som jag definierar för att analysera Eget 
Företag präglas av hög intertextualitet och speglar/ konstruerar därmed resten av samhället. Den 
journalistiska diskursen kan sägas ha fått en legitimerad upphöjd betydelse genom synen på media 
som "den tredje makten", och är således en maktdiskurs som får definiera andra diskurser. Samtidigt 
kan även företagandediskursen ses som legitimerad som betydelsefull eftersom näringsliv och 
företagande handlar om ekonomi och ekonomin anses styra samhället. Enligt Laclau och Mouffe är 
definierandet av betydelse styrt av antagonism och hegemoni, två mekanismer inom diskurserna.  
 

Medier som förmedlare av verklighet 

Utifrån uppsatsens syfte och studiens utgångspunkter är det inte ovidkommande att reflektera över 
medier som delaktiga i en social praktik men vi bör komma ihåg att medier, i ett poststrukturalistiskt 
sammanhang, beskrivs som en del av en diskursiv struktur. Jag definierar en diskurs som ett bestämt 
sätt att tala om världen och sluter mig till uppfattningen att flera diskurser tävlar om betydelsen inom 
en diskursordning. I studien definierar jag en mediediskursordning vilken täcker in bland annat en 
journalistisk diskurs och en företagardiskurs, eller näringslivsdiskurs. Den journalistiska diskursen är 
tätast knuten till fenomenet media och tar med sig vissa premisser, den utmärks exempelvis av hög 
intertextualitet och interdiskursivitet. Som en diskursiv företeelse är medias samlade diskurser 
delaktiga i skapandet av  betydelse och sanning. Vad som är signifikant för media är makten att skapa 
betydelse särskilt i relation till att media når en stor del av den svenska befolkningen och att den 
journalistiska diskursen har en höjd legitimitet. På samma sätt som Noam Chomsky, professor i 
lingvistik, skriver i ”Manufacturing Consent” menar Fairclough att man genom språket styr folket till 
ett likartat tänkande och ett samordnande av tycke. Medier är ett sådant sätt att utöva social kontroll.87 
Utifrån Foucault och Laclau och Mouffe kan vi snarare se det som att denna "styrning av folket" finns 
inbyggd i (språkliga) strukturer, eftersom ingen kan utöva kontroll/ makt över någon annan. 
   Hur kan vi då reflektera över de bilder av män och kvinnor som skapas i medierna? Vad som sägs i  
ett offentligt samtal, t ex i medierna, om kvinnor och män kan ses som en del av och därmed i ständigt 
samspel med samhällets organisering och struktur. Bilden av kvinnan har förändrats i samband med 
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upplösningen av kärnfamiljen och att kvinnor blivit mer "oberoende" när de kunnat ta ett avlönat 
arbete. 88 
   Foucault har sagt att "diskursiva praktiker formar de objekt de talar om". Här kan vi återknyta till att 
vad som kan sägas om  kvinnor och män formar kvinnor och män som diskursiva subjekt. Objekt 
existerar bara genom att de "artikuleras", talas om, där språket blir en ram för vad som låter sig 
göras.89 Media förmedlar på detta vis bilder av verkligheten. 
   Massmediernas kännetecken är förenkling och generalisering, därav de många stereotyperna. Genom 
en generalisering kan fler känna igen sig i vad som beskrivs.  
 

Feminism som politisk strategi 

Det är inte tillfredställande att tala om feminism som en enda teoretisk inriktning. Tvärtom är det mer 
rätt att tala om "feminismer" - olika feministiska och teoretiska perspektiv.  Bland dessa teorier finns 
bland annat radikal, marxistisk, liberal och poststrukturalistisk feminism. De flesta teorier antar 
antingen ett likhetsperspektiv eller ett särartsperspektiv. Likhetsperspektivet utgår från att kvinnor och 
män i grunden är mer lika än olika och olikheterna ses som socialt konstruerade. Särartsperspektivet 
däremot åtskiljer män och kvinnor på ett biologiskt plan och vill istället uppvärdera ”det kvinnliga”. 
Gemensamt för flera feminismer är insikten att vi lever i ett patriarkat och att kvinnor missgynnas till 
följd av strukturella hinder. En patriarkal samhällsstruktur innebär i praktiken att kvinnors intressen 
underordnas mäns intressen.90 Ett annat sätt att beskriva strukturen är att kvinnor och män ges olika 
tillgång till subjektpositioner, vilket kan ge en ojämn maktfördelning.91 Ytterligare en ömsesidig 
förutsättning för feministiska teoribildningar är att kvinnors vardagliga erfarenheter får utgöra grunden 
till teorin.92 ”Det personliga är politiskt!” ekar det från 70-talets kvinnokamp. I vardagligt tal och 
medial debatt diskuteras feminismens syften och det talas felaktigt om en enda enad feminism. Det 
finns även en oförståelse för den politiska och teoretiska tyngden i teorierna och kanske är det vad som 
orsakar att ordet feminism ofta väcker missförstånd. Jag ser feminism som ett redskap för att urskilja 
förtryck och arbeta för jämlikhet. Valet av feministisk teori i denna uppsats innebär en möjlighet att 
teoretisera och analysera kön och maktstruktur.  
 
Med rubriken ”feminism som politisk strategi” är min intention att förklara feminismens syften. Om vi 
ser problemet som patriarkatet och kvinnors vardagliga erfarenheter som uttryck för problemet så vill 
jag förklara det som att medlet för att förändra den patriarkiska strukturen är politik. Feministisk 
politik möjliggörs, menar diskursteoretikerna Laclau och Mouffe, om vi förstår att det inte finns en 
enskild mekanism som styr kvinnors förtryck. All konstruktion av könsliga skillnader konstruerar det 
feminina som underordnat det maskulina och könsskillnaderna konstrueras i flera praktiker åtskilda 
från varandra. "Det kvinnliga" produceras i en ständig jämförelse med det "manliga" inom institutioner 
som skola och familj och inom praktiker såsom lag och social politik.93  
   Viktigast är, enligt Chris Weedon, att den feministiska teorin kan undersöka sociala relationer som 
bygger på genus, etnicitet, klass, och social makt.94 Genus kan alltså ses som en viktig del att ta 
ställning till men är bara ett av många andra viktiga områden. Här vill jag passa på att kommentera 
problematiken i att vissa feminismer blivit ett språkrör för den vita medelklasskvinnan. En 

                                                      
88 Burr, V, (2000), s. 56 
89 Ibid. s. 57 
90 Weedon, Chris, (1987) s. 2 
91 Ibid. s. 41 
92 Ibid. s. 6 
93 Laclau, E, Mouffe, C, (1993)  s.117 
94 Weedon, C, (1987) , s. 20 

 28



problematik som visar på nödvändigheten av att väga in aspekter som till exempel etnicitet och klass i 
teorin.  
   Weedon har sammanfört olika poststrukturalistiska perspektiv och skapat en poststrukturalistisk 
feminism. Ett av problemen enligt henne är att kvinnors svårigheter och misslyckanden ofta beskrivs 
som personliga brister. Genom poststrukturalistisk teori och synliggörande av konstruktionen kan 
tidigare upplevelser av personliga misslyckanden istället ses som socialt producerade konflikter. Det 
är då möjligt att omförhandla den personliga upplevelsen, eftersom erfarenhet inte är essentiell i 
poststrukturalistisk teori.95 
 
Poststrukturalistisk feminism är ett dekonstruktionistiskt projekt som strävar efter att bryta ner 
betydelser och visa på deras falskhet. Vad som är viktigt är att inte polarisera män och kvinnor utan att 
istället ifrågasätta det naturliga i kategorierna ”man” och ”kvinna”. Eftersom subjektet i 
poststrukturalistisk teori är fragmenterat finns det ingen genuin kvinnlig eller manlig identitet att 
"avtäcka".96 En del andra feministiska teorier är mer intresserade av att förklara kvinnors 
underordnade situation i samhället eller att uppvärdera ”de kvinnliga värdena” än att ifrågasätta en 
naturlig manlighet eller kvinnlighet som är fallet inom poststrukturalistisk feminism. Könet blir då 
snarare en förklaring än ett studieobjekt och ett sådant perspektiv riskerar att förstärka skillnaderna 
mellan könen.  
   Kritiker av könsforskning menar att det finns en risk för att könsforskning reproducerar skillnader 
och återger en smal samhällssyn. Jag vill argumentera för att den poststrukturalistiska 
könsforskningens möjlighet till dekonstruktion öppnar upp för att använda ett begrepp utan att 
acceptera dess betydelse. Vi behöver alltså tala om skillnaderna för att upphäva dem och kan, med en 
medvetenhet om risken, göra det utan att förstärka skillnaderna.  Det är något som bland annat Judith 
Butler gör. Hon anser att det är fel att tala om kvinnor som en homogen grupp, utan variationer i 
intressen och karaktär, eftersom ett sådant särskiljande av kvinnor och män förstärker de stereotypa 
könsrollerna. Däremot tror Butler att feminismen som kritisk praktik kräver att kvinnokroppen 
specificeras könsligt och att det är nödvändigt att tala om kategorin kvinna. Genom metoder som 
dekonstruktion kan sedan tecknet "kvinna" öppnas för nya signifieringar.97  Det fungerar alltså att 
använda termen kvinna samtidigt som vi kritiserar den.  
 

"Man" och "kvinna" - kulturella konstruktioner av betydelse  

När jag nu har förklarat feminismens syften vill jag gå vidare med att förklara hur man i 
socialkonstruktivistisk, poststrukturalistisk och feministisk forskning ser på begreppen ”man” och 
”kvinna”, ”manligt” och kvinnligt”.            
   En grundtanke är att det finns diskurser om manlighet och kvinnlighet som existerar sida vid sida 
och som skapar ”man” och ”kvinna” som kulturella konstruktioner av betydelse. Genom att 
kategorisera vår omvärld gör vi den förståelig och kommunicerbar. Att kategorisera är således kanske 
en nödvändighet men blir problematiskt eftersom kategorierna är generaliserade bilder av en större 
mångfald. Många egenskaper, erfarenheter och viljor utesluts. När vi föds till världen är vi alla 
människor men när vi ser dagens ljus blir vi kvinna, man, svart, vit, handikappad eller frisk och så 
vidare. Alla dessa kategorier konnoterar egenskaper som vi antas inneha. Vi placeras i en kategori 
genom att skilja oss från andra kategorier; ett djur är inte en människa, en hund är inte en katt, en man 
är inte en kvinna och en kvinna är inte en man. Kategorierna det "kvinnliga" och "manliga" ger skilda 
konnotationer och sätter gränser för vad som är "naturligt" för en man eller kvinna På 40-talet skrev 
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den franska feministen Simone de Beauvoir de ofta citerade orden "man föds inte till kvinna, man blir 
det". Samma sak gäller naturligtvis på motsvarande sätt för män; de föds inte till män utan blir det, 
genom uppväxt och de förväntningar som finns på dem. Ett exempel på de förväntningar som finns på 
flickor och pojkar (och hur det skulle kunna påverka en individ med det ena eller andra könet)  kan vi 
få genom en studie där en bebis kläddes i en rosa och en blå dräkt. Bebisen lämnades sedan till ett par 
och man intresserade sig för hur paret skulle svara på bebins beteende. När bebin i den blå dräkten grät 
var parets reaktion "han är ledsen, han kanske är hungrig." När bebin i den rosa dressen grät var 
reaktionen istället "hon är ledsen, hon behöver tröst". Bebisen i den blå dräkten antogs vara en pojke 
och man tolkade hans uttryck som att han ville något. Bebisen i den rosa dräkten antogs vara en flicka 
och hennes uttryck tolkades som att hon behövde något.  
 
Människan har länge varit representerad av den vite, västerländske (och heterosexuelle) mannen. I 
flera historiska sammanhang, t ex under imperialismen och kolonisationen, har den (vite) mannens 
europeiska värden likställts med humanism och mänskliga rättigheter. Denna jämförelse har sedan 
använts som argument för kolonisationens acceptans. Om begreppet "man" ses som essentiellt är dess 
egenskaper och karaktäristika naturligt preciserade. Begreppet kan då lämnas utan ifrågasättande. Om 
"man" däremot ses som en diskursiv konstruktion kan dess karaktär förändras efter hur "man" 
artikuleras. Inom olika praktiker och sfärer (t ex inom religiös och juridisk praktik) artikuleras "man" 
olika. Det vill säga att "man" ger skilda betydelser och konnotationer utifrån sammanhang. Laclau och 
Mouffe ser det som att "man" är en i modern tid producerad beteckning på det mänskliga subjektet.98 
Ett sätt att beskriva mannens överordnade ställning - att vara ett mänskligt subjekt ger särskilda 
rättigheter - är att mannen är normen i samhället som allting utgår ifrån.  I det engelska språket kan vi 
se hur "man"  till exempel utgör grunden för människan medan kvinnor betecknas med "wo-man", där 
det extra tillägget "wo" skiljer kvinnorna från männen. I svenskan får "man" beteckna hur vi talar om 
någon i allmänna termer. 
   På liknande sätt som "man" enligt teori har fått definiera det mänskliga subjektet går att urskilja 
förtryck av kvinnor genom hur kategorin "kvinna" producerats inom institutioner och praktiker över 
historien.99 Chris Weedon menar att det på ett teoretiskt plan borde finnas alla möjligheter för kvinnor 
att välja vägar i livet. Men för kvinnor handlar det om att ständigt förhålla sig till vad Weedon kallar 
för den primära rollen, som maka och mor. En roll som uppenbarar sig genom tidningsmagasin, 
böcker, religion, reklam och media.100Att se denna antaget primära roll som naturlig, exkluderar både 
historia och framtida förändring. Vivien Burrs beskrivning av socialkonstruktivismen förklarar hur 
existerande diskurser om kvinnlighet konstruerar kvinnor som omvårdande, nära till naturen, 
känslosamma, negativt påverkade av hormoner, empatiska och sårbara. Kvinnor anses i och med sina 
omvårdande drag naturligt kompetenta att ta hand om barn. Kontrasten till det omvårdande och 
empatiska utgörs av ansvarspositioner i bolag och andra "farliga aktiviteter" som kvinnor inte anses 
lika lämpade att inneha.101 Det är viktigt, menar Laclau och Mouffe, att ifrågasätta en idé av 
ursprunglig könslig biologisk skillnad. Det är när kvinnligt kön konnoterar ett feminint genus med 
särskilda karaktäristika som konkreta effekter uppstår i skilda sociala praktiker. Den sociala 
placeringen av människor med "kvinnligt" kön kan bestämmas av de förväntningar som finns på 
kvinnan.102 Tänkta feminina egenskaper som känsla och självuppoffring står då i kontrast till manliga 
egenskaper som anses passa bättre för management, beslutsfattande och politik. Dessa "manliga" 
egenskaper kan då eftersökas även hos en kvinna som ”råkar” befinna sin inom denna sfär.103 Vad jag 
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tror att Laclau och Mouffe menar, utifrån en tolkning av deras diskursteoretiska perspektiv, är att 
arbete och social uppdelning är beroende av diskursiv praktik och dominerande diskurser. 
Managementdiskursen och den politiska diskursen reglerar ett visst uppträdande vilket gör att både 
män och kvinnor inom diskursen måste uppträda på ett visst sätt. Om dessa diskurser ligger nära 
diskurser om maskulinitet blir vår uppfattning om kvinnor inom dessa sfärer/diskurser att även de är 
eller blir "manliga". Ett exempel på detta är hur maskulinitet och vetenskap brukar anses passa ihop. 
Vetenskap står för karaktäristika som logisk, objektiv, värderingsfri. Maskulinitet står för rationalitet, 
och att separera känslor och resonemang. För kvinnor kan identiteten vetenskaplig och kvinnlig krocka 
eftersom diskurser om kvinnlighet konstruerar kvinnan som vetenskapens motsats. Hur kan en kvinna 
få en fungerande identitet utan att bli betraktad antingen som en dålig forskare eller en inte riktig 
kvinna, frågar sig Vivien Burr.104 Utifrån antagandet att kvinnor på grund av biologiska skäl passar 
bättre till vissa typer av arbete och sociala uppgifter, med betoning på moderskapet och hustrurollen, 
har vi skapat en könslig arbetsfördelning. Bland de poststrukturalistiska feministerna anses 
arbetsuppdelningen vara av stor betydelse för graden av jämställdhet mellan kvinnor och män.105  
 

Genus, kropp och materialisering 

Genus kan ses som ett uttryck för och en direkt följd av könet – i detta fall ofta i betydelsen socialt kön 
– och innebär då en begränsning av kvinnligt genus till kvinnans kön och ett manligt genus till 
mannens kön. Homosexualitet och skilda kulturella och historiska beskrivningar av det manliga och 
kvinnliga riskerar genom ett sådant synsätt att bli oförklarligt och marginaliserat.  I vår egen 
västerländska kultur blir det sociala könet problematiskt eftersom det finns män vi hellre skulle kunna 
kategorisera med kvinnligt genus och tvärtom. Många gånger förenklar vi till exempel förståelsen av 
homosexuella - bögar blir kvinnor och lesbiska blir män. Redan där har vi sprängt våra könsgränser 
och brutit upp med det sociala könet eftersom en man inte kan vara kvinna och en kvinna inte en man. 
För att finna en ny förståelse kan vi istället, som Judith Butler, se genus som totalt konstruerat utifrån 
sammanhang, tid och rum. Genus och genusidentitet skapas då genom de handlingar och uttryck som 
vanligen förklaras som en följd av genus. Om vi ser till Butlers teori blir individen kvinna eller man 
genom att göra vad som kulturellt räknas som "kvinnligt" eller "manligt". En kvinna tar inte på sig 
vissa uttryck för att hon är kvinna, utan blir kvinna genom att iscensätta sig som kvinna och genom att 
härma kvinnliga beteenden.106 Vad som är mest anmärkningsvärt är att Butler inte menar att vi blir 
kvinnliga eller manliga genom att uppbära kvinnliga eller manliga uttryck, utan att vi faktiskt genom 
uttrycken blir kvinna eller man. Butler själv använder ordet kön i betydelsen "kön" och betraktar könet 
som en fiktion. Uttrycken är genus och därför finns ingenting före det, ingen sann essens, kategori 
eller kön. Kort sagt vill hon ifrågasätta betydelsen av könet, men det är inte ett ifrågasättande av en 
kropp med fysiska funktioner utan av en fördefinierad kropp. Kanske är detta vad som är svårast att 
förstå i hennes filosofiska teori, att vi blir "kön" och kropp genom genus. Denna tanke utvecklar Butler 
vidare med hjälp av begreppet materialisering som förklaras längre ned i texten. 
   Genom att säga att handlingarna föregår det handlande subjektet och att "kulturella iscensättningar" 
formar individen vänder Butler på sättet att se relationen mellan kropp och genus. Enligt Butler finns 
enbart en tänkt relation, inte en reell relation. Genus styrs på detta sätt av fastlagda normativ och 
förväntningar, exempelvis vad Butler anser vara ett heteronormativt tänkande. Butler menar att ett 
heteronormativt tänkande ger upphov till maktdiskurser och sexuell kategorisering. Förståelsen av 
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könen bygger på en idé om heterosexualiteten som den ytterst normala formen av sexualitet och det är 
en tvingande norm som styr tanke och handling. 107 
   Synen på det heterosexuella som naturligt blir en konsekvens av att kroppen, naturligt och icke 
ifrågasatt, delas in i två motpoler; mannen och kvinnan. Butler menar att antagandet att ett manligt 
genus förutsätter en manlig kropp och ett feminint en kvinnlig, det vill säga att genus och kön ej ses 
som separata oskiljbara delar, leder till upprätthållande av det heterosexuella ramverket.108 

Kön/genus – en märkvärdig distinktion 

På senare tid har begreppet genus i betydelsen socialt kön utsatts för kritik från socialkonstruktivistiskt 
håll. Genus, som under en lång tid varit ett av feminismens centrala begrepp, det som kunde visa på att 
könet och kroppen är sociala konstruktioner, omvärderas nu av många feminister. Det som kritiker 
främst tar avstånd från är kön/genus-dikotomin, där kön och genus ses som oppositioner. Som en 
ständig parallell till könet, det biologiska, betingas genus, det sociala könet, enligt ett dikotomiskt 
synsätt alltid av en biologisk kropp. Genus blir i en sådan situation enbart en yta applicerad på en 
biologisk kropp och ständigt styrd i ett beroendeförhållande.  Kön och genus är inte ett motsatspar, 
markerar Butler. Könet ersätts av ett socialt fenomen och är i sig självt inte ett socialt fenomen. Genus 
"läggs" inte till könet men så som språket är strukturerat tror vi att könet kommer först.109 
Distinktionen kön/genus hindrar förändring och en förbättring av kvinnors villkor menar Butler vars 
strävan är att nå en politisk nivå i sitt resonemang. 110 Butler vill visa på att oppositionerna kön och 
genus, man och kvinna, kropp och språk inte är så åtskilda som vi anser. Både kön och genus är 
konstruktioner och då finns det en möjlighet att de konstruerats tillsammans. Biologin kan vara 
signifikant för genus men biologi och kultur kan ej separeras.111 Butler går dock steget längre än de 
flesta andra kritiker och menar att genus istället föregår kön. En risk med att Butler ser könet som 
konstruerat är språklig determinism. Med språklig determinism menas att språket konstruerar allt och 
att ingenting finns bortom språket, det vill säga att även det materiella reduceras till språk på ett sätt 
som gör att världen inte skulle existera utan språk. Världen existerar såklart i alla fall men betydelsen 
av den kan vi bara få genom språket. Butler försöker undkomma språklig determinism genom att 
använda begreppet materialisering snarare än konstruktion. 

Konstruktion vs materialisering 

Så vad menar Butler? Hon kritiserar att den sociala konstruktionen utgår från något fysiskt 
fördefinierat. Vidare kritiserar hon synen på att konstruktion är en följd av ett subjekts handlingar. 
Svaret är enligt Butler materialisering. Kroppen materialiserar i betydelsen att den får en viss form, att 
den blir begriplig och att den blir ett subjekt. Hon ser på kroppen som både konstruerad och 
materialiserad men hon motsäger sig inte en fysisk kropp. Konstruktionen är inte en orsak styrd av ett 
subjekt, den är en konsekvens av att människor ständigt handlar enligt vissa genusnormer.112 Enligt 
Butler blir könet materiellt inom ramen för den normerande heterosexualiteten. Detta eftersom 
sexualiteten har betydelse för uppfattning av genus och genus kan föregå kroppen som blir en 
performativ produkt. Även könet blir således en handling; något man gör snarare än något man är, en 
handling och inte ett ting, såsom Toril Moi tolkar henne113  
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Subjektet är inte autonomt hos Butler och därför har hon klippt bort kopplingen mellan subjektets vilja 
och  subjektets handlingar. På så vis – när subjektet inte själv kan bestämma de handlingar det vill 
utföra – kan subjektet inte sägas föregå sina handlingar. Beroende på vilken kategori du tillhör - 
kvinna eller man - får du veta vilka normer som gäller och förväntningar du bör leva upp till. 
Kropparna påverkas av hur man ser på dem och oftast sker en uppfyllelse av förväntningarna.114  
Butler använder alltså begreppet materialisering och kritiserar begreppet konstruktion - i den form den 
brukar definieras och förutsättande en biologisk bas. Istället vill hon omvärdera konstruktionen och 
sammanföra den med materialiteten. De är likartade snarare än oppositionella menar Butler. "Varför 
uppfattas förresten det konstruerade som artificiellt och umbärligt? Vad ska vi göra med de 
konstruktioner utan vilka vi inte skulle kunna tänka, leva, skapa mening, de som för oss har fått ett 
slags nödvändighet?", skriver hon.115 Det viktiga är att det inte finns någon objektiv kunskap om 
könet. 
   Butler är själv kritiserad för att hon utgår från en ej könsbestämd människokropp på vilken könet 
appliceras, kritiker menar ofta att det i så fall finns något biologiskt som föregår det diskursiva. Butler 
däremot ser inget problem i att utgå från en fysisk kropp, eftersom en sådan inte måste innebära ett 
prediskursivt tillstånd. Butler menar inte att kroppen inte är fysisk, men att den får sin form genom 
språk och diskurser och genom formen sin betydelse.  

Kritik av Butlers poststrukturalistiska forskning 

Men blir vi verkligen män genom att härma manliga beteenden och kvinnor genom att härma 
kvinnliga beteenden? Även i feministiska kretsar är Butler ansedd som extremt konstruktivistisk, 
bland annat kritiseras hon av Toril Moi och Seyla Benhabib. Toril Mois kritik tar fasta på att Butlers 
teorier kan anses leda till att den som inte uppför sig i enlighet med diskusen för kvinnlighet, inte är 
kvinna.116 
   Risken finns också, menar Moi, att då vi enbart beskriver en människa med kategoriseringen 
kvinnligt - manligt så reduceras människan till enbart könsskillnad. Vi behöver ta hänsyn även till 
bland annat ras, etnisk tillhörighet, egenskaper och uppväxt menar hon. Om vi väger in dessa andra 
kategorier kan vi se hela människan och inte bara könet, vilket kanske lite olyckligt har varit fallet i 
delar av den feministiska teoribildningen. Då blir det inte heller intressant att använda kön/genus, 
enligt Moi, eftersom det enbart är olika beskrivningar av könsskillnad, det vill säga en naturlig eller 
kulturell beskrivning.117 Även om jag ser poängen i Mois kritik - det är viktigt att inte reducera 
kvinnan till könskillnad och att därför även väga in andra kategorier i en analys - så anser jag att 
användandet av kön/genus är viktigt, även om det är problematiskt. Det är problematiskt dels på grund 
av den dikotomiska uppdelningen mellan kön/genus, vilken jag inte tar hänsyn till i uppsatsen 
eftersom jag använder begreppen synonymt (vilket Butler kritiserar) och dels eftersom genus, vilket 
tidigare påpekats, slår ut andra kategorier. Kön/genus är dock en av många viktiga aspekter som gör 
det möjligt att diskutera och analysera kategorin kön på en teoretisk nivå. 
   Butler anses vara för abstrakt för att hennes teorier skall kunna fungera i vardaglig praktik. Åsa 
Carlssons tolkning av Butler är att hon är mer intresserad av att se vad som kan göras med hennes 
teori, än om den är verklighetsbeskrivande.118 Jag sällar mig till Carlssons tolkning; vi måste tänka på 
ett nytt sätt för att kunna omvärdera vår verklighet, först när vi ser den "med andra ögon" kommer vi 

                                                      
114 Carlson, Å, (2001) s. 136, 139 
115 Butler, J, (1997) "Det performativa könet; Kroppsliga inskrivanden, performativa omstörtningar", s. 25 
116 Moi, T, (1997) s. 117 
117 Ibid. s. 97 
118 Carlson, Å, (2001)  s. 137 
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att kunna se andra möjliga förhållanden kan jag tänka mig att Butler menar. Hennes abstraktion blir då 
istället en nödvändighet för att omvärdera verklighet och norm. 
 

Språk, makt och kön 

”Men vad är det som är så riskabelt i att folk talar, i att deras diskurser ständigt förökar sig?”, frågar 
Foucault i inledningen till Diskursens ordning.119 
 
Språk, kunskap och makt hör samman. Genom språket förmedlas kunskapen och genom produktiv 
makt skapas språkliga restriktioner. Diskursen kan ses som en regelsättare, eller ett manus, för vad 
som kan sägas och göras. Det är därför fruktbart att studera diskurser kombinerat med teorier om 
makt. Dels eftersom det inom diskursen ges olika möjlighet att definiera begrepp och dels eftersom 
möjligheten att skapa nya diskurser är begränsad. 
 
När jag introducerar Foucaults makperspektiv är det viktigt att tydliggöra att det egentligen handlar 
om flera perspektiv. Ett maktbegrepp betonar makten som produktiv, ett annat begrepp talar om makt i 
förhållande till motstånd och ett tredje ser makten som disciplinering. Det centrala är att makt inte kan 
studeras i sig själv utan bör studeras som något som uppkommer i relationer och handlingar.  Makt är 
inte heller hierarkisk och kan ej utövas av en person över en annan. Genom att skapa det sociala och 
utesluta vissa betydelser skapar makten kunskap, men också diskurser, kropp och subjekt.120 Det 
maktbegrepp som används i denna uppsats är makten som produktiv. 
 
Foucaults maktperspektiv finns som en tydlig influens hos många poststrukturalister. Framförallt tar 
de fasta på makten som produktiv i meningen att den skapar identiteter och kunskap (Laclau och 
Mouffe) och att diskurserna har en produktiv makt, det vill säga att kunskap skapas i diskurser och 
enbart där blir ”verklig” för oss (Butler). Laclau och Mouffe förklarar makten genom kontingensen, så 
till vida att tillfälliga tillslutningar av betydelse hindrar andra möjliga betydelser.121  Butler utgår från 
att makt styr kön och skapar subjekt. 
   Laclau och Mouffe behandlar ekonomi och politik som materiella ting. Makten blir något som 
verkar både på en politisk och ideologisk nivå (objektivitet är deras ideologibegrepp) vilket i 
förlängningen innebär att det ej är möjligt att forma samhället fritt.   
 
Diskurserna är förankrade i samhället, och vissa versioner kommer att etableras som sanningar och 
andra som fiktion.  Det ligger i mäktiga gruppers intresse, menar Burr, att vissa diskurser legitimeras 
som sanning och att andra inte gör det.122 Men hur kan denna legitimering gå till om makt ej kan 
innehas eller utövas hierarkiskt? 
   Låt oss återvända till Foucault. Han uttryckte att olika samhällsgrupper positioneras olika i ett 
nätverk av makt där vissa grupper historiskt fått spela en mer central roll än andra. Om maktpositionen 
är en del av en samhällsstruktur där vissa diskurser vunnit mer legitimering än andra kan 
samhällspositionen avgöra makten. Om vi utgår från att män fortfarande har mer mäktiga positioner 
inom samhället kan vi se hur diskurser om kvinnlighet hjälper till att upprätthålla maktobalansen, 
förklarar Burr.123 

                                                      
119 Foucault, M, (1993) Diskursens ordning, s.7 
120 Winther Joergenssen, M, Phillips, L, (2000), s. 20 
121 Ibid.  s.44-45 
122 Burr, V, (2000) s. 54-55 
123 Ibid. s. 55 
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   Ett exempel på hur diskurser kan ges mer eller mindre legitimitet kan åskådliggöras genom Foucault, 
som när han talar om dåren - den vansinnige - även talar om dennes diskurs som ogiltig och icke 
existerande. Att den vansinniges diskurs räknas som ogiltig är enligt Foucalt en form av 
utestängningsprocedur som skapas genom uppdelningen mellan förnuft och vansinne.124  

Subjektivitet och möjligheten till förändring 

Den västerländska humanismen förutsätter ett helt jag, med viss tro och åsikter, en viss personlighet, 
och subjektiva erfarenheter. Västerländska diskurser om individen talar om att människor är separata 
enheter som naturligt skiljer sig från varandra i till exempel egenskaper som begåvning, intelligens, 
bestämdhet. Det västerländska humanistiska subjektet skapar sig självt.125 Om vi antar ett 
poststrukturalistiskt perspektiv på språk och diskurser kan vi ifrågasätta den "sanna" personligheten, 
den existerar inte utanför språket. Personligheten är istället en effekt av språket. De ord som används 
inom diskurserna refererar inte till riktiga enheter eller egenskaper. Butler medger till exempel att vi 
har erfarenheter men erfarenheterna som sådana säger inget om hur de bekräftas.126 Tanken om 
"personligheten" kan vara skapad utifrån ett visst sätt att se på människan, till exempel i en 
individualistisk diskurs. 
   Eftersom de upplevelser vi har av att äga en subjektiv erfarenhet enbart kan ges genom de diskurser 
vi är delaktiga i och eftersom diskurserna är begränsade blir även upplevelserna av subjektet 
begränsade.127 Burr exemplifierar de antalsbegränsade diskurserna genom att klassificera 
sexualitetsbenämningar. När vi blir sexuella subjekt finns först och främst en uppdelning i två 
diskurser som vi anmanas att passa in oss under; den normala och den perverterade sexualiteten. Inom 
dessa diskurser finns variationer såsom heterosexualitet, homosexualitet e t c.128  
 
I Foucaults mening blir subjektet till i en underkastelse av makten och genom diskursiv produktivitet. 
Det namn som Butler sätter på detta är ”subjektifiering” – underkuvande, betvingande – hur subjektet 
formas genom underordnande. Subjektifieringen är både processen av att bli underordnad makten och 
processen av att bli ett subjekt.129 Tanken om att subjektet formas av makt har Butler övertagit från 
Foucault. Makt använt i denna betydelse blir till något vi är beroende av snarare än enbart motsätter 
oss. Subjektet skapas i diskurser och är inte en autonom helhet, det är ett gemensamt antagande för 
Foucault, Butler och Laclau och Mouffe. Däremot ger de olika teorierna subjektet skilda möjligheter 
till förändring.   
   Laclau och Mouffe uttrycker subjektets strävan efter att bli helt och därigenom förverkliga sig självt. 
Denna strävan yttrar sig när subjektet antar subjektpositioner och där finns en möjlighet till subjektets 
förändring, men i själva verket är subjektets helhetsprojekt ouppnåeligt menar de.130 
   Subjektet konstitueras enligt Butler, som vi tidigare sett, genom vad hon benämner materialisering. 
Kroppen formas och görs begriplig genom språket och under denna materialiseringsprocess blir 
kroppen ett subjekt. Subjektet är alltså helt beroende av språk, makt och diskurser för att bli till och 
detta betyder även att omgivning, tid, kön, bakgrund och sexualitet är faktorer som spelar in i 
konstitutionen av ett subjekt. Eftersom kroppens form är vad som gör den begriplig är kön vad som 
gör en person begriplig. Vi kan inte heller tänka oss en människa utan ett av de två valbara könen.131  

                                                      
124 Foucault, M, (1993) s.8, 9,12 
125 Burr, V, (2000)  40 
126 Butler, J, (1997), "Det performativa könet; Kroppsliga inskrivanden, performativa omstörtningar", s. 25 
127 Burr, V, (2000)  s.58-59 
128 Ibid. 51-53 
129 Butler, J, (1997) The Psychic life of power,  s. 2 
130 Winther Joergensen, M, Phillips, L, ( 2000) s. 50 
131 Carlson, Å, (2001) s. 134 
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   Butler lämnar en möjlighet till en icke förutbestämd förändring genom sin utgångspunkt i språk och 
diskurs. När språkliga förändringar sker finns ett agentskap vilket medför att kroppens betydelse och 
”varande” skulle kunna ändras om vi i språket benämner den annorlunda.132 Det jag tror att Butler vill 
säga är att kroppen har en kulturell form, och därför ej kan tänkas bortom kulturen. Ändringar i kultur 
återspeglas i ändringar i kroppens form och betydelse. Det problematiska är att där kulturen (och 
språket) är begränsad, begränsas även kroppen. Exempelvis hämmas en förändring av det binära 
motsatsparet kvinnligt och manligt av föreställningen om det heterosexuella förhållningssättet som det 
ytterst normala. 
  

Teoretisk konkretisering 

Verkligheten konstitueras genom och i diskurser, jag undersöker hur verkligheten framställs och tittar 
framförallt på motsägelser och begreppsdefinitioner. Jag behandlar inte Eget Företag som en egen 
diskurs, utan som en del av en offentlig diskurs om företagande (småföretagande). Eget Företag kan 
även sägas tillhöra en journalistisk diskurs. Med en offentlig diskurs menar jag en diskurs som når en 
större mängd människor och som inbegriper flera olika aktörer. Diskursen kan även liknas vid ett 
offentligt samtal där flera aktörer gemensamt och i diskussion bestämmer vad företagande betyder och 
vad en företagare är. 
 
I enlighet med Butlers förslag låter jag kön beskrivas i termer av "kön" - som något fiktivt konstruerat 
snarare än biologiskt betingat och något socialt snarare än fysiskt. Med bakgrund i Judith Butlers teori 
och för att hålla en stringent linje låter jag kön och genus beteckna samma sak, eftersom en distinktion 
mellan kön och genus är komplex - inte bara från ett poststrukturalistisk perspektiv. "Manlig" och 
"kvinnlig" får beskriva kön/genus i de flesta fall även om "maskulin" och "feminin" även kan 
förekomma. Kön är en viktig kategori i förståelsen av individ och förhållandet individ/ samhälle. En 
av avsikterna med en diskursanalytisk studie av företagaren som subjekt är att se könets betydelse för 
förståelsen av företagaren och företagaren står i relation till omvärlden, varav uppsatsen erfordrar en 
förklaring av hur jag uppfattar kön och konsekvenser av denna kategori. 
   Jag förutsätter, i likhet med Butler, att ett heteronormativt synsätt är reglerande för förståelsen av 
könet. Jag har tidigare beskrivit hur upplevelser av subjektivitet kan förklaras med att det ligger 
förväntningar på individer som identifierar sig som kvinna eller man och hur dessa förväntningar bör 
uppfyllas för att en individ skall kunna bekräftas som - antingen - kvinna eller man. De tydliga 
gränserna mellan könen blir en stor del i betydelsen av könen; en man bör framhäva sina skillnader 
mot kvinnor eftersom något annat vore att bryta mot det normativa heterosexuella beteendet som 
skapar just kvinnor och män. Om vi återgår till Laclau och Mouffe innebär det att kvinnor inom 
manliga sfärer bör uppträda efter normen av manlighet - samtidigt som en kvinna som försöker 
uppfylla normerna för manlighet ses som problematisk. Även en kvinna som uppträder efter normen 
av kvinnlighet kan få svårt att passa in i en manlig ”sfär”. I den tidigare forskningen beskrevs bland 
annat hur kvinnor på mansdominerade poster berättade om ett behov att varken vara överdrivet 
manliga eller kvinnliga. Det var ett behov som inte antogs beröra männen på samma sätt och detta 
mönster följer Laclau och Mouffes diskussion så till vida att om management diskursen är manlig 
behöver män inte göra något för att passa in – utom att bete sig efter normen för manlighet. 
 
Diskurserna upprätthåller, vilket teorikapitlet visar, kategorier som klass, kön och etnicitet. 
Kategorierna man och kvinna upprätthålls till exempel genom att människor ständigt handlar efter 
normer och förväntningar (något de gör för att bekräftas som individer). Tidigare skrev jag hur det är 
fruktbart att studera diskurser utifrån maktperspektiv. Genom att de normer vi följer är tvingande 
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(producerande) kan vi se dem som en konsekvens av makt. Jag menar att vi på detta vis kan se 
subjektet som maktens uttryck på både en individuell och strukturell. Varför är då detta intressant? Jo, 
makten ligger som nämnts i möjligheten att definiera betydelse. På detta sätt är Eget Företag delaktig i 
konstruktionen av företagare (den som sker diskursivt) men denna konstruktion får även materiella 
konsekvenser för företagaren som individ. Individer med kvinnligt kön blir kvinnor och på samma sätt 
positioneras kanske individer med kvinnligt kön som kvinnliga företagare - istället för företagare? 
 
Att företagare ses som en diskursiv konstruktion innebär inte att företagare ej finns men det skapas och 
ges mening i diskurs. Företagare kan i sig ses som både en nodalpunkt, ett dominerande tecken vilka 
andra struktureras utifrån, och en flytande signifikant, ett tecken som är öppet för tolkningar.  
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KAPITEL 4  

Metod, Genomförande & Diskussion 

Empiriskt material & Urval 

Studiens syfte är att studera konstruktion av företagande. Från en första ansats att studera konstruktion 
av företagande som en större offentlig diskussion har materialet genomgått en avgränsning till artiklar 
i tidningen Eget Företag. När min avsikt är att studera företagare är det viktigt att poängtera är att jag 
inte studerar företagaren som levande individ, utan hur begreppet företagare konstrueras diskursivt. 
Jag använder ingen mall för vad företagare är utan kommer att diskutera begreppet sådant det används 
i annan presenterad forskning och hur det gestaltas i Eget Företag. 
 
Under ett första försök att formulera ett syfte var det tänkt att analysen skulle behandla artiklar i fyra 
tidningar och tidskrifter. Tanken var att göra en djupanalys och samtidigt en komparativ studie som 
skulle undersöka flera samhälleliga domäner. En viktig del i analysen är att studera vad som sägs om 
kvinnor och män som är företagare och urvalet bör för jämförbarhetens skull vara antalsmässigt lika 
fördelad mellan företagande män och kvinnor. Det visade sig efter en första sökning på Mediearkivet 
att det fanns för få artiklar i det tänkta tidningsurvalet som handlade om kvinnor som var chefer eller 
företagare för att jag skulle kunna genomdriva studien på det sätt som var planerat. Vidare så var 
artiklarna i de olika tidningarna av avsevärt skild karaktär och skulle bli svåra att jämföra i en analys. 
En annan anledning till att det var svårt att finna material var att jag då ville hålla det empiriska 
materialet avgränsat till en kortare tidsperiod.  
   Under mina sökningar kunde jag även se att de artiklar som skulle lämpa sig bäst att undersöka var 
de som beskrev en person mer ingående, eftersom dessa mer explicit visade på hur personlighet och 
karaktärsdrag framställs. Framställandet av personliga karaktäristika ses i denna studie som en viktig 
del i konstruktionen av vad en företagare är. Jag ville då hitta ett tillräckligt omfattande material av 
denna sort och började istället söka bland ”livsstilstidningar” och branschtidningar där det förekommer 
fler personnära porträtt. Under denna jakt efter lämpligt empiriskt material fann jag tidningen Eget 
Företag.  
 
Underlaget för studien är avgränsat till de fyra upplagor av Eget företag som givits ut (1998-
2001/2002). Enligt de kriterier jag fastställt för det empiriska materialet utgör dessa fyra tidningar ett 
lämpligt underlag för studien. Dels finns en spridning i artiklarnas fokus vad gäller såväl geografi som 
kön och etnicitet och dels finns en tidsmässig spridning. I de fyra upplagorna kan jag analysera 19 
artiklar, varav fem-sex artiklar per tidning i alla nummer utom ett. 
   Det innehållsliga urvalet består av de artiklar i Eget Företag som beskriver ett företag eller en 
företagare. Även ledaren i varje tidning är en viktig del i analysen. I ledaren kan man anta att 
tidningens hållning och världsbild tydligast komma fram och därför är analysen av ledaren viktig. De 
personnära texterna motiverar sin plats i denna studie särskilt genom att de uttrycker vad som kan vara 
viktiga karaktärsdrag hos en företagare. Utöver dessa artiklar finns de artiklar som behandlar 
mässbesök eller ger annan generell information, vilka är avgränsade från analysen. De utvalda 
artiklarna är 19 till antalet och ledarna är fyra stycken. Artiklarna är utvalda med hänsyn till att få ett 
brett urval avseende kön, etnicitet och geografisk spridning. Som regel analyseras alla 
personporträtterande artiklar i tidningarna.  Varje person/ företagare i artiklarna utgör en 
referensperson/ aktör i analysen.  
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 Det är intressant att se hur företagande framställs i den kontext som Eget Företag utgör, det vill säga 
att tidningen skriver om företagande för målgruppen företagare. Tidningen utgör en koncentrerad del 
av en större diskurs och företagandet behandlas på personnivå. 

Analyserade Artiklar 

Förutom nedan upptecknade artiklar har jag gjort en näranalys av ledaren i varje nummer. Namnet 
inom parentes är den person artikeln handlar om. I årgång 1999 fanns få artiklar av det slag jag 
efterfrågat varav enbart en artikel i denna årgång kunnat analyseras. 
 
EGET FÖRETAG 1998 

 

- Arbetslösa kvinnor får jobb (Halina Nilsson) 
 

- Returflaskor blir konstföremål (Jörgen Andén) 
 

- Livsglädje blir blomsteraffär (Agnes Göthe) 
 

- Hobby blev eget företag (Hugo Wikström och Mikael Säker) 
 

- Hon driver det första Kurbadet i Malmö (Daniela Jungmann) 
 

 
EGET FÖRETAG 1999 

 
- Aragorn Security (Stefan Rydén och Predag Camilovic) 

 
 

EGET FÖRETAG 2000 
 

- Hon Lyckades! (Susanna Baconcini) 
 

- Coaching som gett fantastiska resultat (Malmö NyföretagarCentrum) 
 

- Småskalig Service öppnar världen! (Monica Åberg) 
 

- Strutsen som har en företagare på halsen (Mårten Ohlin) 
 

- Filmare som följer sin vision! (Sadroldin Tam) 
 

- Företagssuccé efter 25 års anställning (Kjell Eriksson) 
 

 
EGET FÖRETAG 2001/ 2002 

 

- Ett hästjobb för själen (Marita Öhman) 
 

- Företagare som suddar ut gränser (Botkyrka NyföretagarCentrum) 
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- En komplett idé! (Anders Eriksson) 

 
- De har tänt ljuset! (Annette Lemieszewski och Gunilla Sievers) 

 
- Parhästarna som skyr syltburken! (Henrik Didner och Adam Gerge) 

 

En kvalitativ studie 

En kvalitativ studie medför särskilda konsekvenser. Till skillnad från kvantitativa studier där statistik 
och annan kvantitativ data kan sägas separera forskaren från resultaten är forskaren i hög grad i 
kvalitativa studier den som skapar tolkningarna. Eftersom tolkningen är viktig i kvalitativ metod är 
likvärdigt viktigt att vara medveten om påverkansfaktorer som språkets betydelse och hur förförståelse 
kan påverka upplevelsen av resultatet. Alvesson och Sköldberg talar hellre om reflektion än om 
kvalitativ metod och menar att det är genom reflektionen som tolkandet uppnår kvalité. Forskaren 
bör”…tolka sina egna tolkningar, perspektivisera sina egna perspektiv och vara självkritisk mot sin 
roll som uttolkare”, skriver de. 133  Resultaten är förbundna med forskaren och därför är det viktigt att 
vara medveten om den kvalitativa forskningens premisser. 

Diskursteori som metod 

Diskursanalysen kan inte sättas in i vilken teoretisk ram som helst. Det finns vissa antaganden som 
forskaren måste acceptera för att kunna använda diskursanalys på ett empiriskt material. Den 
diskuranalys som denna studie tillämpar är förankrad i en socialkonstruktivistisk syn på världen och 
tar med sig socialkonstruktivistiska premisser. Grunden inom socialkonstruktivism är att den sociala 
verkligheten är konstruerad och detta får konsekvenser för studiens utformning. Om Eget Företag 
erbjuder en  konstruerad bild av verkligheten  är det intressant att se hur mening konstrueras och vilka 
gränser som sätts för vad som framställs som naturligt och självklart. Hur konstrueras företagaren som 
diskursivt begrepp i tidningen Eget Företag? 
 
Diskursteori använder en dekonstruktionistisk metod, där forskaren genom att "bryta ner" språket 
strävar efter att finna en betydelse bortom den självklara betydelsen; att synliggöra det relativa med 
begrepp och betydelser. Forskaren söker efter dolda svagheter i språket och ger sig som uttolkare 
friheter gentemot textens skapare.134 Det viktiga är inte att avslöja en sanning utan att avslöja att det 
finns flera sanningar, eftersom sanning enligt diskursteorin skapas i diskurserna. Genom att urskilja de 
regler som sätter gränser för vad som framstår som ett accepterat och likartat tänkande i samhället kan 
jag se vilka möjligheter som finns till förändring. En avsikt med valet av ett diskursteoretiskt 
perspektiv är även intentionen att kunna se vilka möjligheter som Eget företags retorik ger till en 
förändring i betydelsesystemet.  
   För att kunna göra en ingående textstudie enligt dessa premisser använder jag Laclau och Mouffes 
poststrukturalistiska metod. Laclau och Mouffes diskursteoretiska projekt är främst teoriutvecklande 
och det krävs kompletterande teorier för en näranalys av texten. Därför sammanför jag i min metod 
Faricloughs lingvistiska verktyg för textanalys med Laclau och Mouffes diskursteoretiska 
angreppssätt. Faircloughs verktyg kan underlätta dokumentationen av hur resultatet arbetats fram och 
hjälpa till att legitimera forskningsresultaten.135 

                                                      
133 Alvesson, M, Sköldberg, K (1994) s. 7 
134 Ibid s. 235, 266 
135 Winther Joergensen, Phillips, L, (2000 ) s. 139 -140 

 40



Analysschema och studiens faser  

Studien är indelad i olika steg. Först undersöker jag materialet på en generell nivå för att få en 
övergripande förståelse för vad som sägs. Denna överblick syftar till att finna teman i texten som kan 
vara relevanta och representativa för konstruktionen av mening. Utifrån de olika temana sker sedan en 
närläsning av texten där jag ytterligare skall kunna bryta ned temana till mindre element.  
   För att kunna analysera temana har jag konstruerat ett analysschema där jag ställer ett antal frågor till 
texten. Frågorna är uppbyggda efter begrepp som Laclau och Mouffe och Fairclough använder vid 
textanalys. Jag undersöker främst agens, betydelse/ världsbild, avvikande beskrivningar och 
konstruktion av subjekt.  
 
• Agentskap - eller handlingsförmåga - studeras genom begreppen agens136, transivitet,137 

nominalisering138 och modalitet139.  
• Betydelse/ världsbild kan studeras med hjälp av begreppen nodalpunkter140, element141 och 

ekvivalenskedjor142 och flytande signifikanter.143 
• För att studera subjekt använder jag framförallt begreppet subjektpositioner144  
• Förändring kan studeras med hjälp av graden intertextualitet145 och interdiskursivitet146. 

Generella data  

- Utgivningsår 
- Hur är fördelningen mellan de kvinnor och män som intervjuas? 
- Vilket kön tillhör journalisterna?  

Djupanalys nivå 

- Vilka identiteter/ subjektpositioner skapas i texten? (subjekt) 
- Transivitet och agens. Hur förbinds subjekt och händelse? (agens) 
- Vad framställs som naturligt/ avvikande i texten? (avvikelse) 
- Finns det motsättningar i texten? (avvikelse) 
- Vilka ekvivalenskedjor går att urskilja? (betydelse/ världsbild) 
- Vilka är huvudämnena i artiklarna? (betydelse/ världsbild) 
 
Jag har valt att strukturera materialet i två olika nivåer. Först en nivå som utgörs av generella data som 
egentligen är en beskrivning av fakta och som kommer att presenteras objektivt som en del i 
beskrivningen av det empiriska materialet. Den andra nivån är en djupanalysnivå där jag använder mig 

                                                      
136 agens - vilken handlingsförmåga subjektet ges 
137 transivitet - händelser knyts till subjekt 
138 nominalisering - substantiv ersätter ett subjekts handling 
139 modalitet - grad av instämmande i någonting 
140 nodalpunkter - ett privilegierat tecken i en diskursgenom vilka de andra tecknen ordnas 
141 element - ett mångtydigt tecken som hela tiden strävar efter att slutgiltigt definieras och bli entydigt, t ex 
"kropp" 
142 ekvivalenskedjor - tecken ges betydelse relationellt, i förhållande till varandra, i ekvivalenskedjorna ges 
nodalpunkter mening genom att ställas i relation till varandra 
143 flytande signifikanter - tecken med mångtydig betydelse som flera olika diskurser försöker fixera på sitt sätt  
144 subjektpositioner - hur människor positioneras i relation till varandra 
145 intertextualitet - texten bygger på tidigare texter, kännetecknar den journalistiska genren 
146 interdiskursivitet - diskurser blandas i texten 
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av de uppställda frågorna i den textnära analysen. Djupanalysnivån är den tolkande nivån och är helt 
och hållet kvalitativ i sin karaktär, medan de generella data mer representerar ett kvantitativt 
förhållningssätt. Den generella datan lämnas närmast okommenterad medan djupanalysen får utgöra 
grund för vidare diskussion. 

Reflektion 

Frågan kring objektiv forskning är ofta debatterad inom samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning.147 Vad är objektiv forskning och går det att vara objektiv? Objektivitetsproblematiken har 
tacklats på olika sätt. En strategi för att komma runt problemet är att forskaren tydligt redogör för sina 
egna värdepremisser. På detta sätt skall läsaren ges en möjlighet att kunna bedöma materialet och följa 
tolkningen. Ett annat sätt är att se all forskning som objektiv om den är ärligt utförd. Med detta menas 
att objektiv forskning kan sägas vara den som sammanfaller med det dominerande synsättet medan all 
forskning är avvikande som inte utgår från en syn på verkligheten som sammanfaller med det 
dominerande synsättet.148 Eftersom jag sällar mig till den första synen försöker jag hela tiden skriva 
fram mina värdepremisser och i analysen mina tankeled så att tolkningen skall vara lätt att följa. En 
"genomskinlig" skrivstil är att föredra, där läsaren hela tiden kan följa analys och argumentation. 
Särskilt viktigt är detta att tänka på i en poststrukturalistisk forskningsprocess. Eftersom "allt" inom 
diskursteori är diskurs får det konsekvenser för produktionen av vetenskapligt material. Även 
vetenskap ses som en diskursiv produkt. Den vetenskap som produceras måste hela tiden ställas i 
relation till struktur snarare än fakta. Som forskare med ett anti-essentialististiskt perspektiv kan jag 
inte ge anspråk på att komma med sanningen, då har jag avsagt mig att det finns en universell sanning 
redo för mig att ”upptäcka”. Denna forskning handlar istället om att studera texter och händelser för att 
ser hur vi ser på världen och vad det betyder för våra handlingar och relationer. För mig är det 
intressant att kunna se; Hur uppkommer makt? Hur skapar vi förståelse? Hur påverkar det handlingar, 
situationer och samhällelig struktur? 
   Eftersom jag är medveten om att mina tolkningar skulle kunna göras annorlunda presenterar jag de 
citat som ligger till grund för min tolkning. Läsaren skall på så vis ges möjlighet till egen förståelse 
och tolkning. Framförallt lyfter jag fram citat som visar på hur diskursen legitimeras eller ifrågasätts 
 
För forskning som "undersöker kön" och  tar avstamp i socialkonstruktivism är gränsen mellan det 
diskursiva och det fördiskursiva ofta ett svårt moment. Var går gränsen för vad som kan sägas vara 
enbart diskursivt? Vad är konstruerat och vad är inte konstruerat? Jag ämnar inte föra denna 
diskussion utan lämnar det vid att denna studie fokuserar att undersöka en diskurs, ej könets diskursiva 
gränser. 
 
Etiken är viktig att diskutera i samband med en diskursanalys eftersom forskarens subjektiva 
tolkningar är  bildande för "resultatet" samtidigt som forskarens tolkningar även kan skyddas av 
vetenskapens legitimitet. Det kan framstå som om forskaren tar kontroll över texterna som studeras. 
Viktigt är dock att komma ihåg att det inte handlar om att beskriva eller avslöja vad som egentligen 
menas utan att studera hur en diskurs konstrueras och hur uppfattningar kommer ur diskurserna. 
 
 
 
. 

                                                      
147 Svenning, Conny, (1996) Metodboken, s.12 
148 Ibid.  s. 12-13 
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KAPITEL 5  

 

Eget Företag - en marknadstidning 
Eget Företag ges ut av Stiftelsen Svenska Jobs and Society. Tidningen har givits ut 4 år, med en 
upplaga per år (1998, 1999, 2000, 2001/2002). Tidningens utgivning sammanfaller med den årliga 
mässan med samma namn - Eget Företag - vilken arrangeras av Jobs and Society och 
Nyföretagarcentrum. Eget Företag klassificera av Jobs and Society som en mässtidning. Jag väljer 
även att se på Eget Företag som en marknadstidning för småföretagare eftersom mässan vänder sig till 
denna målgrupp. 
   Stiftelsen Svenska Jobs and Societys verksamhet inkluderar att bygga upp nyföretagarcentrum runt 
om i Sverige. Med hjälp av dessa centra vill de bidra till främjandet av entreprenörskap och ny 
företagsamhet. Sveriges nyföretagarcentrum spelar en stor roll i tidningen. Alla företagare som 
intervjuas i tidningen har haft kontakt med ett nyföretagarcentra och artiklarna tar upp  företagarens 
förhållande till nyföretagarcentrat, vilken hjälp och vilket stöd företagaren har fått. På så vis är Eget 
Företag även en marknadsföringskanal för NyföretagarCentrum.  
 
Tidningarna är uppbyggda enligt följande; innehållsförteckning, en spalt om mässbesöket och  en 
ledare inleder alla årgångar. Därefter följer artiklar om specifika företag och personer som är 
företagare. Artiklarna berättar om vad företaget gör, vad som varit svårt och vad som lyckats sedan 
företagsstarten. Även områdena marknad och konkurrens brukar vara en del av texten. Ibland 
förekommer artiklar som inte är knutna direkt till en person eller ett företag på teman som "Nätet som 
ger dig en flygande fart" och "frågor och svar om att driva eget". Utrymmet mellan artiklarna tas upp 
av små korta notiser, direkta annonser och annonser som är utformade som en egen spalt i tidningen. 
Personer från PRV(Patent och registreringsverket), SAF (Sveriges Arbetsgivares Förening), 
NyföretagarCentrum och liknande får ge sina bästa tips till läsaren. 
 
Ordförande i Stiftelsen Svenska Jobs and Society är Jan Freese. Freese skriver i varje nummer av Eget 
Företag en ledare. Inledningsvis i tidningens alla årgångar finns även en spalt om mässbesöket skriven 
av projektledaren Mats Evergren. Den röda tråden i tidningen är företagsamheten och 
NyföretagarCentrum. Tidningen går även att betrakta som en förlängning av mässan, som drivs bland 
annat i NyföretagarCentrums regi, varav tidningen sammanlänkas med mässbesökarna. Tidningen går 
även att läsa på de nyföretagarcentrum som finns runt om i landet. 
   Under åren har tidningens form ändrats, bland annat  val av papperstjocklek och ny layout för både 
artiklar och omslag.  De två  senaste numren är mest lika varandra. Innehållsligt skiljer tidningarna sig 
inte lika påtagligt åt mellan de olika årgångarna. 

Fördelning mellan kön 

Varför är det då intressant att redogöra för kvantitativa fakta såsom antalsmässig fördelning mellan 
kvinnor och män i artiklar och som författare i en kvalitativ studie? Även om jag genomför en 
kvalitativ studie och även om jag inte i analys och slutdiskussion kommer att använda mig nämnvärt 
av vad jag i analysschemat kallar generell data149 vill jag presentera denna data som en del i 
beskrivningen av empirin. 

  

                                                      
149 se metodkapitlet 
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Intervjupersoner 

Fördelningen mellan artiklar som porträtterar företagande kvinnor och företagande män är 
antalsmässigt lika mellan könen. Även förekomsten av bilder på män och kvinnor i tidningen är 
relativt jämt fördelad. 
 
Antal artiklar om  1998 1999 2000 2001/2002 Tot. 
Kvinnor 3 - 2 2 7 
Män 3 1 2 2 8 
Både och - 1 1 2 4 
Tot. Antal 6 2 5 6 19 

Författare 

En klar majoritet av journalisterna är män.  I de två senaste numren är ingen av de analyserade 
artiklarna skrivna av en kvinna. Första årgången, nummer 1998, är däremot män klart 
underrepresenterade som journalister. I en jämförelse med stapeln ovan finns det fler artiklar än 
journalister årgång 1999. Detta för att det saknas referenser till vilka som skrivit texterna detta år, 
varav statistiken kan ändras. Totalt i de fall referens till författare finns är fem artiklar av 16 skrivna av 
en kvinna. 
 
Journalist/ Kön 1998 1999 2000 2001/2002 Tot. 
Kvinna 5 - - - 5 
Man 1 - 5 5 11 
Tot. Antal 6 - 5 5 16 
 

Reflektion kring empirin  

Syftet med studien är att studera hur företagaren skapas som diskursivt subjekt i den del av en 
offentlig diskurs om företagande som Eget Företag utgör. Studien behandlar Eget företag som en 
mäss- och marknadstidning för småföretagare, där tidningens läsare är en avgränsad målgrupp. 
Eftersom Eget företag är en kanal för NyföretagarCentrum och Jobs and Society att nå ut ses tidningen 
som ett uttryck för något mer än vad som skrivs i tidningen. Att skriva en artikel kan även ses som en 
intention att berätta något. Jag ser det som att Eget företag har ett tydligt budskap de vill kommunicera 
och det är då intressant att undersöka hur detta görs. Med tanke på ledarens betydelsefulla placering i 
tidningen, ser jag denna som ett viktigt instrument för tidningen att nå ut - och därmed lika viktig att 
analysera. Ledaren i Eget företag kan sägas ringa in både tidningens identitet och sociala roll samtidigt 
som den, genom Jan Freese, definierar vad NyföretagarCentrum är och vilken nytta de kan erbjuda. 
Jan Freese blir en direkt kommunikatör för NyföretagarCentrum. För läsaren innebär ledaren att 
tidningens hållning tydliggörs och att en  ram sätts för den fortsatta läsningen.  
 
De intervjuades röster framkommer i artiklarna genom textstycken markerade med talstreck. Samtidigt 
bygger hela texten på mötet mellan journalisten och den som intervjuas. Hur de som blir intervjuade 
väljer sina ord och vilka av dessa ord som sedan väljs ut under arbetet med tidningen  är av betydelse 
för den färdiga produkten. Det är intressant hur personerna beskriver sig själva och sin verksamhet 
men det går inte att frikoppla beskrivningarna från artikelförfattarens kreativa arbete med tidningen.  
   I analysen av innehållet i de fyra tidningarna behandlas  således all text som skapad text, en produkt. 
Det är inte min avsikt att undersöka vad personerna egentligen sagt om sig själva och företagandet. 
Texten är i sin helhet en representation och även citat med talstreck, som skulle kunna knytas direkt 
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till en persons uttalande, behandlas som representationer. Det är en text som har gått igenom en 
urvalsprocess och stöpts i en viss form. 
 
Den färdiga texten har genomgått flera urval under sin produktion. Journalisten gör ett urval under 
intervjun genom att ställa bestämda frågor och utelämna andra. Ännu ett urval görs under  
skrivandeprocessen när artikeln formas. Vad har kommit med och vad har uteslutits? Väljer 
journalisten att, mer eller mindre medvetet, presentera en företagare genom att välja ut de citat som är 
enklast i sammanhanget och gör artikeln förståelig? Det är ett rimligt antagande att all journalistisk 
verksamhet bygger på urval och att texter spelar på den förförståelse journalisten har och de 
förväntningar som finns i samhället. En text som uppfyller förväntningar accepteras. 
 
En viktig fråga att ställa i all forskning som involverar kön är frågan om något som anses uppkomma 
relationellt kan studeras utan en analys av vad den/ det anses stå i relation till. Om vi ser begreppen 
"man" och "kvinna" samt "manlig" och "kvinnlig" som socialt konstruerade i opposition till varandra 
bör detta påverka analysens struktur.  Kortfattat menar jag;  hur kan representation av kvinnor studeras  
utan att också representationen av män vägs in? Något som anses uppkomma relationellt, bör studeras 
relationellt. Jag vill därför klargöra att jag utgår från att studera representation av företagande och 
bryter sedan ner det i frågeställningar som fokuserar kön, på detta vis är det möjligt att se likheter och 
skillnader. 

Den empiriska analysen 

Analysen är uppdelad i tre olika kapitel. I sin helhet syftar analysen till att beskriva empirin och 
tolkningen av artiklarna på en detaljnivå. Uppdelningen i olika kapitel skall göra det enklare att bygga 
upp en struktur där analysen kan delas in i olika nivåer och där läsaren följer analysen både tematiskt 
och vertikalt. 
   Först presenteras en analys av ledaren. Som jag tidigare nämnt kan vi se det som att ledaren sätter 
ramen för den fortsatta läsningen av tidningen och i uppsatsen ger analysen av ledaren en ingång till 
analyskapitlet. Nästa del behandlar olika aspekter av hur företagare och företagande konstrueras i Eget 
Företag genom att undersöka vad företagande ekvivaleras med och vad som gör att en viss företagare 
lyckas. I det tredje kapitlet diskuteras hur presentationen av företagarna i tidningen positionerar dem 
på olika sätt. Analysen avslutas med en sammanfattande diskussion i ett separat kapitel. 
   Överlag följer analyskapitlen samma mönster; en sammanfattande redovisning av tolkningarna 
kommer att ges medan utvalda exempel får belysa vissa problemområden. Först beskrivs det empiriska 
materialet med öppenhet, sedan skrivs de tolkningar fram som uppstått under närläsningen. På detta 
vis går analysen från att vara mer beskrivande till att bli mer komplex. Texten placeras slutligen i ett 
sammanhang av teori och tidigare forskning och en diskussion om Eget Företags betydelse i en större 
kontext kan föras. 
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KAPITEL 6  

Ledaren - tidningens hållning 
I Eget Företag är ledaren undertecknad av ordföranden i Stiftelsen Jobs and Society, Jan Freese. 
Ledaren är placerad på första sidan i tidningen. Som jag tidigare nämnt ser jag det som att ledaren 
tydligt visar tidningens ståndpunkter. Ledaren sätter ramen för den fortsatta läsningen av och således 
förståelsen av artiklarna. Över åren så ändras ledarens layout och rubrik men temana är i princip 
oförändrade under alla år (1998 - 2001/2002) och kretsar kring stora och små företag, 
Nyföretagarcentrums öppenhet för personer med olika kulturell tillhörighet och den kompetens 
nyföretagarcentrum består av. 
 
Överskriften för ledaren år 1998 är "En hobby". Texten är personlig och Freese skriver till stor del i 
"jag"-form och återkopplar det han skriver om till sig själv: 
 

”De flesta människor har någon form av fritidsintresse. Ibland får man till och med det 
intrycket att frimärkssamlare, golfare, joggare m fl tar sin hobby på mer allvar än sitt 
yrkesliv. 
Naturligtvis har även jag fritidsintressen, som jag försöker ägna mig åt i största 
seriositet. Ordförandeskapet i Jobs and Society är ett sådant intresse".150  

Det här citatet utgörs av de första meningarna i ledaren från den första upplagan av Eget Företag. 
Freese börjar med att konstatera att de flesta människor har någon form av fritidsintresse och att det 
ofta är av seriös karaktär. Sedan placerar Freese sig själv i sammanhanget; Freese är inte avvikande 
utan har även han fritidsintressen (i likhet med de flesta människor).  
 När Freese använder "man" kan det vara ett sätt att presentera en åsikt på så vis att det blir en referens 
till en allmän uppfattning snarare än en personlig åsikt, för att inte möta ifrågasättande, och samtidigt 
ett försök att få läsaren att relatera till vad som sägs. Överlag är tonen sådan i ledaren att den är 
personlig och inbjudande med vardagligt tilltal (talar ofta direkt till läsaren, använder jag och vi till 
exempel). Samtidigt har texten hög modalitet (grad av instämmande), vilket kan vara ett tecken på att 
Freese vill framhålla något som objektivt. Detta sätt att förhålla sig till läsaren återkommer i alla ledare 
men de två första ledarna är mer personliga än de nästkommande två. Blandningen av en personlig 
diskurs och hög modalitet ser jag, enligt min förståelse av diskursanalysen, som karaktäriserande för 
den politiska diskursen. Vad politiker försöker göra med ett sådant språkbruk är att få kontakt med  
och väcka intresse hos väljare samtidigt som de försöker övertyga att den egna politiken är den enda 
sanna vägen. I citatet ovan är "naturligtvis" ett tecken på hög modalitet. Att använda en personlig 
diskurs kombinerad med hög modalitet kan alltså vara ett sätt att vinna tillit. Att Freese placerar sig 
själv i texten på detta vis kan innebära  att han skapar sig själv som någon i mängden, någon som 
läsaren kan identifiera sig med. Efter att Freese har etablerat en relation med läsaren går han över till 
att beskriva Jobs and Societys arbete och mål. Ledaren avslutas med: 
 

”För mig är Jobs and Society en success story, vilket förpliktar. Därför går det inte alls 
att kavla ned ärmarna och sitta nöjd i båten. Det är ständigt en fråga om att ta nya tag 
för att kunna fortsätta att vara ett mönster för omvärlden”151 

                                                      
150 Eget Företag, (1998) s.2 
151 Eget Företag, (1998) s.2 
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Success story (framgångberättelse) används  för att beskriva en framgångsrik utveckling, framför allt 
inom näringslivet. Att Freese använder ett sådant begrepp kan vara ett försök att professionalisera 
diskursen. Men samtidigt låter han utsagan få en låg modalitet; Freese säger att ”för mig  är Jobs and 
Society en success story" istället för att säga att "Jobs and society är en Success story." Varför inleder 
han med låg modalitet och övergår till hög; "det är ständigt en fråga om att ta nya tag för att kunna 
fortsätta att vara ett mönster för omvärlden"? I de avslutande orden ålägger han Jobs and Society ett 
stort ansvar "att vara ett mönster för omvärlden". En tolkning kan vara att ledaren skall bygga på 
personlighet, att det är viktigt att ständigt återkomma till det tilltalet. Även om Freese talar för hela 
nyföretagarcentrum och Eget Företag blir då ledaren en avskild diskussion som, trots att den är ett av 
tidningens främsta medel för att nå ut med grundvärderingarna, framstår som Freeses egna upplevelser 
som han delar med sig av.  Samtidigt bygger Freese upp texten omkring en liknelse och vardagstal 
som refererar till praktiskt kroppsarbete ”att kavla ned ärmarna och sitta nöjd i båten”.  
 
Även om "jaget" är mest synligt i 1998 års ledare finns ett "jag" även i de senare numren. På flera 
ställen skriver Freese även explicit fram sin erfarenhet som nyföretagare, vilket blir en legitimering av 
Freese och skapar en jämlik relation/ större förståelse mellan honom och läsaren (i fallet läsaren är 
nyföretagare). Exempelvis i ledaren år 1999. 
 

"För mig som är en av de som under resan pendlat mellan kommunal, statlig och privat 
sektor är det en lycka att pröva på att vara nyföretagare. Pröva själv!".152 

Här avslutar Freese med att direkt tilltala läsaren ”pröva själv!”. Han inviger också  läsaren i en privat 
erfarenhet. Ett direkt tilltal tillsammans med personifiering kan försöka inge en känsla av att det är ett 
personligt samtal som förs. Inom reklamdiskursen är denna blandning av personligt tilltal är vanligt 
för att inge tillit och få konsumenten att välja rätt eller att konsumera rätt. Ett annat intressant 
lingvistiskt "grepp" som Freese använder, och som jag anser på samma sätt kan känneteckna diskurser 
(reklam, politisk, religiös diskurs) som vill skapa en individuell koppling till läsaren, är metaforen. 
Istället för att beskriva sin karriär på ett tydligt, strukturerat och professionaliserat vis förenklar Freese 
och förklarar karriären med hjälp av resan som metafor. 
   Freese avslutar de tre senaste numren (1999-2001) med ett direkt tilltal till läsaren. "Pröva själv!", 
"för Din skull" och "Du behövs!". Han försöker tillskriva läsaren agens – det finns ett val som nu 
ligger öppet för läsaren. Tidningen framställer i ledaren läsaren som viktig. "Vår utgångspunkt är 
naturligtvis att Du behövs!"153   Freeses användande av "jag" och "Du" i alla ledare kan ses som ett sätt 
att åstadkomma en personifiering av diskursen.  
 
Rubriken för 1999 års ledare är "Lycka". I den beskrivs hur Jobs and Society är en svensk 
"exportprodukt" och att Sverige är "Storföretagarfrälst" men att det behövs många små företag i 
skuggan av de stora. 1998 års ledare rubriceras "Hobby" som tidigare nämnts. 
   I De två senaste numren (2000 och 2001/2002) är överskriften för ledaren densamma båda år: "Friskt 
företagande”. Det har även kommit till ytterligare en rubricering av texten ”ord från ordföranden” vid 
sidan av "friskt företagande" och som ersätter de första årens mer privata överskrifter "lycka" och 
"hobby". De sebare ledarna fokuserar relationen mellan stora och små företag, värdet av externa 
sponsorer och att NyföretagarCentrum har en lika behandling av alla som vill starta företag, oavsett 
kön eller etnicitet. Kanske är det ett sätt att uttrycka en hierarkisk ordning – ordföranden talar - men 
samtidigt kan läsaren ingå i den gemenskap Freese är ordförande för. En annan tolkning är att det är ett 
sätt att skapa en inbillad gemenskap samtidigt som Freese förstärker sin roll som ledare. 
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Diskursen om företagande i ledaren visar på att allt är möjligt, att även de minsta behövs och att 
företagande inte skall vara diskriminerande. Individens agens skrivs fram i ledaren på så sätt att 
diskursen förutsätter en stark individ. Tilltalet är personligt och vardagsnära och  texten innehåller 
många liknelser men är samtidigt faktaspäckad. Jag har jämfört den diskurs om företagande som 
ledaren visar upp med både en reklamdiskurs och en politisk diskurs. Nu kommer jag att gå vidare i 
analysen av ledaren och fokusera innehåll snarare än "stil". 
   Ledarens innehåll ändrar sig ytterst lite mellan de olika årgångarna. I vissa fall återkommer exakt 
samma ord och meningar i olika årgångar. Jag definierar tre centrala teman som återfinns i flera eller 
alla ledare. Dessa teman kallar jag för "legitimering av NyföretagarCentum och Jobs and Society", 
"mångfald och jämlikhet" och "småföretagandet behövs"  Genom att utveckla dessa teman skall jag 
mer ingående beskriva och analysera diskursen om företagande.  

Legitimering av NyföretagarCentum och Jobs and Society 

Legitimering använder jag i betydelsen att något "rättfärdigas", det vill säga att något som legitimeras 
får en rättighet att existera. Det kan vara olika faktorer som står bakom och skapar denna rättfärdighet, 
och rättfärdigheten i sin tur leder till vissa vikta fördelar eller tillåtelser. 
   Legitimering av NyföretagarCentrum innebär alltså NyföretagarCentrums berättigade existens och 
legitimeringen kan delas in i två underteman - "sponsorer" och  "konkursfrekvens" - efter de faktorer 
som är bestämmande för rättigheten. Dels sker en legitimering genom att sponsorer forstätter att 
finansiera verksamheten - "ställa upp" är ordet som används lite mer vardagligt av Freese - och dels 
sker en legitimering genom de goda resultat företagsstarterna uppvisar. Det finns 3 500 sponsorer - 
lokala och centrala - som stöder Jobs and Society. I både nummer 2000 och 2001 påpekas vikten av att 
Jobs and Society ständigt utvecklas för att sponsorerna skall fortsätta att ställa upp - så att Jobs and 
Society kan ställa upp för nyföretagaren.  
 

"Det förpliktar, men även av andra skäl måste vi ständigt visa goda resultat - helst bättre 
i år än förra året och ännu bättre nästa år - för att våra sponsorer ska fortsätta ställa 
upp."154 

Genom att sponsorerna bidrar finansiellt legitimeras Jobs and Society som kompetenta och det är en 
tanke som Freese bygger upp kring att Jobs and Society inte skulle få stöd om de gjorde ett dåligt jobb. 
Det är viktigt för Jobs and Society att etablera sin position och framhäva sin kvalifikation. 
   Genom att använda hög modalitet "måste" och "för att", förklarar de hur relationen med sponsorerna 
ser ut. Om det är sant att det fungerar som Freese säger kan innebörden lämnas utan ifrågasättande. 
Sponsorerna är en form av indirekt legitimering. Konkursfrekvensen som är den andra nivån av temat 
legitimering beskriver en direkt legitimering istället för en indirekt. 
   I tre av fyra ledare nämns att företag som anlitat NyföretagarCentrum har en låg konkursfrekvens. I 
ledaren nummer 2000 skriver Freese att : 
 

"Konkursfrekvensen efter fem år är så låg som under fyra procent. Den redovisade 
statistiken är förmodligen helt oöverträffad […]."155 

Genom att visa på goda och konkreta resultat, i detta fall konkursfrekvens (så låg som under fyra 
procent och redovisad statistik), kan Jobs and Society rättmätiga sin existens. Statistik som är ett 
uttryck för att mäta till exempel framgång kvantitativt är ett viktigt uttryck för Freese och kan 
underlätta att legitimera Nyföretagarcentrum eftersom statistik ofta ses som sanning. Den 
underliggande betydelsen kan då bli att Nyföretagarcentrums projekt är effektiva (frekvens, så låg 
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som) och lyckade (oöverträffad statistik)  Freese har i uttalandet låg modalitet genom att använda 
”förmodligen”. Då behöver han inte stå fullt ut för sitt uttalande, han reserverar sig för eventuella 
motsägande resultat, samtidigt som kontentan blir att den redovisade statistiken är närmast oslagbar – 
kanske till och med helt oöverträffad.   

Mångfald och jämlikhet 

Ledaren visar de senaste numren (2000, 2001/2002) en öppenhet för olika företagandeformer och olika 
typer av företagare. I dessa årgångars ledare lyfts det fram att bakgrund och till exempel kön inte 
spelar någon roll för Nyföretagarcentrum, något som ej uppmärksammats i de två första ledarna. 
 

"Vi har inga specialprogram. Trots det är det både gamla och "nya" svenskar som drar 
nytta av oss, och nästan hälften av våra "nystartare" är kvinnor".156  

Användandet av ”nya” svenskar är ett sätt att omskriva etnicitet. Kanske var meningen att göra större 
likhet mellan svenskar och invandrare. Trots att det inte finns några specialprogram återfinns alltså 
både kvinnor och invandrare - "nya" svenskar - bland de nyföretagare som anlitar nyföretagarcentrum 
för konsultation. Det lilla ordet trots rymmer en markant betydelse eftersom det drar en gräns mellan 
vad som förväntas och hur Eget Företag beskriver vad som händer. Trots uttrycker en förväntan på att 
kvinnor och invandrare skall behöva specialprogram. Det kan visa på en tänkbar förändring där 
nyföretagarcentrum vill etablera sig som mer öppna och behandla alla lika men ordet är också en 
parameter för vad som "normalt" inte låter sig göras. 
 
I ledaren från år 2000 går att läsa; 
 

 "Alla möjliga försöker, ofta helt beroende av olika allmänna medel, att starta nya 
företag. Det blir emellanåt fasligt dyrt – ofta mångdubbelt mot vad det kostar Jobs and 
Society och ett 80-tal nyföretagarcentra spridda över hela landet."157 

Längre ner i ledaren återvänder Freese till dessa allmänna medel.  
 

"Det satsas som sagt stora summor av allmänna medel för att starta nya företag. Det 
finns en flora av specialprogram för invandrare eller kvinnor m fl. NyföretagarCentrum 
behandlar alla lika och har utan några specialprogram nått en nivå av t ex 45 % företag 
startade av kvinnor. I vissa regioner är det t o m mer än 50 % kvinnor som etablerar nya 
företag."158 

Sammanlänkat med det sista citatet skulle vi kunna se "alla möjliga" som "invandrare eller kvinnor "; 
de som "försöker" starta företag med "olika allmänna medel". Invandrare och kvinnor kan, utifrån en 
sådan uppfattning, konstrueras som en enskild avvikande grupp. De inte bara särskiljs som olika 
kategorier utan buntas även ihop i samma grupp - "de som (normalt) behöver hjälp" eller "de som 
behöver specialbehandling" eller "de som inte är män". 
   Även om Eget Företag försöker ändra diskursen genom att visa på att kvinnor och invandrare kan 
vara (likvärdiga) företagare riskerar effekten att bli en upprepning av de etablerade betydelserna. Vad 
som slutligen bekräftas, eftersom Freese tydligt skriver fram tidningens öppenhet för kvinnor och 
invandrare, är att kön (kvinna, man) och etnicitet (invandrare) får betydelse i diskursen om 
företagande.  
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   I den tidigare forskningen förklarades hur företagare kan ses som ett manligt könat begrepp. I 
relation till denna forskning möjliggörs en förklaring av hur kön har betydelse för diskursen om 
företagande i Eget Företag. Om (den vita) mannen är normen för en företagare blir alla avvikare som 
inte lever upp till normen. Om vi dessutom ser hur företagande som manlig konstruktion kan användas 
för att legitimera manlig överordning och kvinnlig underordning, det vill säga att synen på företagande 
medför strukturella konsekvenser, går det att förstå svårigheten för Eget Företag att bryta mot den 
rådande diskursen om företagande. Journalistiska texter präglas av hög intertextualitet och hur Eget 
Företag positionerar kvinnor och invandrare i diskursen om företagande är avhängigt dominerande 
diskurser om företagande och hur dessa förhåller sig till kategorier som kön och etnicitet. 
   Jag har valt att i uppsatsen använda män och kvinnor som kategorier, eftersom de definieras som 
sådana i det empiriska materialet. Efter en snabb genomläsning av empirin där begreppet "invandrare" 
är ofta citerat väljer jag att också använda kategorin invandrare.  
   Vi skapar enligt poststrukturalistisk teori det vi benämner och därav är jag delaktig i konstruktionen 
av kvinnor och män som diskursiva subjekt. För att kunna studera kvinnor och män behöver jag dock 
kunna definiera dem. Därmed inte sagt att jag genom att definiera dem ser kvinnor och män som 
kategorier med essentiellt givna egenskaper utan precis som den teoretiska tillämpningen förklarar är 
det viktigt att förstå min förståelse av dessa som just konstruktioner. Eget Företag producerar tvärtom 
män, kvinnor och invandrare som färdiga enheter eftersom Eget Företag bygger sin text på diskurser 
som gör den distinktionen. Svårigheten för Eget företag att ändra diskursen om företagande genom att 
enbart benämna kvinnor och invandrare som likvärdiga män beror av begränsningar i andra diskursers 
kunskapsspridning om kvinnor och invandrare. Därav vore en lösning, på ett teoretiskt plan, att inte 
nämna kvinnor och invandrare, på samma sätt som kategorin "man" inte skrivs ut. Eftersom det dock 
är svårt att kommunicera utan dessa kategorier kan ett försök göras att språkligt behandla kategorierna 
som likvärdiga och inte som motpoler. Att Nyföretagarcentrum har nått en nivå av 45-50% företag 
startade av kvinnor kan då beskrivas som att hälften av de nya företagen startas av kvinnor och hälften 
av män istället för att det utan specialprogram är "t o m mer än 50 % kvinnor som etablerar företag". 
  

Småföretagandet behövs 

Att småföretagande beskrivs positivt i Eget Företag är kanske inte någon överraskning. Eget Företag 
riktar sig till nya företagare och eftersom "ingen startar ett stort företag" enligt tidningens egen utsago 
kan målgruppen nyföretagare och blivande företagare ses som ekvivalent med småföretagare. 
Eftersom tidningen skriver om småföretagare för småföretagare eller potentiella sådana faller det sig 
rimligt att småföretagandet presenteras som något viktigt.  Hur det görs är däremot intressant att se. Så 
här skriver Freese i ledaren från år 2000: 
 

"Självfallet behövs nya småföretag. Sällan eller aldrig startas ett stort företag."159 

Den höga agensen, som visas genom ordvalen "självfallet behövs" och "aldrig startas", hjälper till att 
naturliggöra småföretagandet och att legitimera, rättfärdiga, dess existens. Tidigare har jag definierat 
två diskurser som tidningen Eget företag framförallt bygger på, en journalistisk diskurs och en 
företagardiskurs. I en närläsning av texten är det möjligt att snarare urskilja två företagardiskurser; en 
småföretagar- och en storföretagardiskurs. Dessa två ställer Freese mot varandra och legitimeringen av 
de små företagen sker i relation till de stora företagen. 
   När Freese beskriver hur Sverige länge "varit stoföretagarfrälst" är det med en medföljande 
problematik och osäkerhet. 
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"Näringsliv, fack och politiker har varit väldigt förtjusta i storföretagetableringar, som i 
ett huj kunnat ge bygder vitamininjektioner och uppsving. När nedläggningar och 
utflyttningar skett har det inte varit lika populärt".160 

Det beskrivs i ledaren hur småföretagare är viktiga för "infrastruktur", "återväxt" och "tillväxten av de 
små" [företagen]. Småföretagandet och nyföretagandet framställs som en nödvändig samhällsnytta. De 
små företagen måste finnas för att de stora företagen skall kunna växa förklarar Freese i ledarna.  Det 
är en strukturell nödvändighet. 

Sammanfattning  

Jag urskiljer först och främst två samverkande och konkurrerande diskurser som förekommer i 
(ledaren i) Eget Företag; en journalistisk diskurs och en företagardiskurs. Företagardiskursen delar jag 
in i en stor- och småföretagardiskurs, där småföretagardiskursen är dominerande i Eget Företag. 
Småföretagardiskursen kan i fallet Eget Företag även benämnas som en nyföretagardiskurs. I analysen 
av ledaren har jag sedan definierat ytterligare tre diskurser; en politisk diskurs, en reklamdiskurs, och 
en religiös diskurs. Alla dessa diskurser har dessutom gemensamt att de utgår från individen, de 
förutsätter ett tänkande (och kännande) subjekt. Vi kan alltså se Eget Företag som en del av ett 
offentligt samtal uppbyggd av  flera diskurser som uttrycker individens agens.  
 
För att se hur dessa diskurser bildar betydelser har jag undersökt vad som i varje diskurs framställs 
som viktigt. Till exempel kan vi se hur "goda resultat", "förpliktar", "statistik" och "frekvens" är 
viktiga signifikanter inom nyföretagardiskursen. Dessa signifikanter ger uttryck för någon slags 
objektiv sanning (resultat, statistik, frekvens, förpliktar) och jag har diskuteras hur de används för att 
legitimera NyföretagarCentrum och Jobs and Society som organisation. Det är möjligt – då Sverige 
tidigare varit "storföretagarfrälst", vilket påpekas i Eget Företag, och entreprenören varit osynlig i 
offentlig debatt – att detta legitimeringsbehov är en viktig del av små- och nyföretagardiskursen 
gentemot en storföretagardiskurs.  
 
"Pröva själv!" och "lycka" är uttryck som jag kopplat till en reklamdiskurs. En diskurs där fokus ligger 
på självförverkligande - och en skenbart stark individ. Mot bakgrund av det sekulariserade samhället 
brukar det även allt oftare talas om att företagsledare får ta över de religiösa ledarnas roll. 
Företagandet är i ledaren i Eget Företag det erbjudande om självförverkligande och tillhörighet som 
annars skulle kunna erbjudas från en religiös sammanslutning.  
   Den politiska diskursen ser jag som alltjämt närvarande i ledaren, eftersom en text som har ett behov 
av att klassificera grupper utifrån kategorier såsom kön och etnicitet (vilket ständigt görs i Eget 
Företag) inte kan vara annat än politisk. Om vi även ser ledaren, vilket jag tidigare föreslagit, som en 
möjlighet för Eget Företag att kommunicera betydelser och ståndpunkter – särskilt i form av ett fiktivt 
samtal snarare än envägskommunikation – blir den politisk. Däremot är detta sätt att se den politiska 
diskursen något abstrakt. För att förklara det politiska genom konkreta uttryck så är till exempel 
"allmänna medel" möjliga att koppla till en politisk diskurs.  
 
I Eget Företag etableras företagaren som småföretagare och nyföretagare. Småföretagandets betydelse 
för samhällsutvecklingen framställs som viktig och företagaren som individ har stor betydelse. 
Samtidigt är företagaren (som tecken) inte tydligt definierad. Vi kan se hur företagaren indelas i olika 
kategorier, till exempel "invandrarföretagare", och att begreppet företagare i fallet Eget Företag är 
kulturellt förankrat. Normen för företagaren är en (vit) man (den betydelse som inte skrivs ut utan är 
förutsatt). Företagaren kan i denna betydelse (vit man) stå som en oemotsagd definierad betydelse men 
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blir istället, i relation till kvinnor och invandrare, ett mångtydigt element, vilket visar på att kön och 
etnicitet är flytande signifikanter inom diskurserna.  
   Denna vilja att försöka skapa fasta betydelser, skapar samtidigt grupper som utesluter avvikelser 
inom gruppen (företagare, kvinnliga företagare, invandrarföretagare). På detta sätt förstärks även 
etablerade betydelser istället för att utmanas i Eget Företag. Ett exempel på detta är hur kön/ etnicitet 
konstrueras som avvikande i enlighet med de diskurser Eget Företag integrerar. Svårigheten att 
förändra betydelse, även om intresse finns, kan bero på interdiskursiviteten. Hög interdiskursivitet kan 
beteckna förändring/ vilja till förändring men då flera diskurser betecknar kön/ invandrare som 
avvikande kan förändringen vara svår att genomföra.  
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KAPITEL 7  

Företag och företagare i ett jämförande perspektiv 
Vi har i ledaren sett att en företagare kan vara kvinna eller man, svensk eller invandrare. Ledarens 
framställande av kvinnor och invandrare som olika kategorier antyder dock att det finns en skillnad i 
betydelse mellan dessa. Den fortsatta analysen ämnar undersöka hur företagandets betydelse skapas 
genom att företagande ekvivaleras med olika begrepp. Sedan följer en diskussion om hur företagare 
konstrueras i jämförande perspektiv utifrån analysen av presentationen av företagare i Eget Företag. 

Ekvivalenskedja för företagande 

Svårigheterna med ett jämförande perspektiv är när de element som jämförs inte ser likadana ut. Vad 
jag menar i detta fall är att texten om kvinnor och män som är företagare ibland skiljer sig åt 
stilmässigt. Det är betydligt vanligare att kvinnor beskrivs med adjektiv som betecknar personlighet än 
att män gör det. När jag dekonstruerar företagare som begrepp tittar jag på vilka egenskaper som 
ekvivaleras med begreppet och när få egenskaper nämns blir följden att jag behöver titta efter implicita 
antaganden i texten. Detta kan vara ett problem eftersom det subjektivt tolkande momentet i analysen 
kan öka sin betydelse. Samtidigt är vad som inte sägs rakt ut intressant eftersom det ofta istället är ett 
godkänt antagande att världen förhåller sig på så vis.  
   Jag diskuterar ekvivalensen - eller betydelsen av företagare och företagande - efter en uppställning 
av olika ekvivalenskedjor.161 Det finns två saker jag undersöker närmare. Först är det vilka begrepp 
som ekvivaleras med företagande och sedan undersöker jag vad som i artiklarna framställs vara vad 
som gör att en viss företagare lyckas. Genom att se vad företagande konnoterar och vilka som är 
framgångsfaktorerna går att se olika aspekter av vad som anses viktigt för en företagare.  

Företagandets konnotationer 

Utifrån ekvivalenskedjorna kan jag uttolka vad företagandet konnoterar, vilka nodalpunkter som 
konstruerar företagandet. Några av de aspekter som tas upp är egenskaper och erfarenhet. En 
företagare förväntas ha vissa egenskaper som gör en person mer eller mindre lämplig att bli företagare. 
Men också erfarenhet är betydelsefull för att någon blir företagare och framförallt för att någon lyckas 
som företagare, visar det sig. 
   Eftersom de företagare som presenteras i Eget Företag återfinns inom en mängd branscher kan vad 
som ekvivaleras med företagande innebära ett flertal olika tecken. För en person som arbetar inom 
servicesektorn kan företagandet till exempel till högre grad än inom den producerande sektorn 
innebära service.  Där blir service ett viktigt tecken i företagarsammanhang. Jag är medveten om detta. 
Trots den stora spridningen av tecken som ekvivaleras med företagande är det några som utmärker sig; 
ekonomi, kunder, personal, hårt arbete, varumärke, omsättning, tryggat arbete, förhållandet familj 
och företag, möjligheter, erfarenhet, läggning/egenskaper.162 Detta är vad företagandet betyder och 
innebär. Egenskaper är viktiga som vi kan se, men vilka dessa är har varit svårare att definiera. 
Företagande handlar om att ha en idé och en vision om vad idén kan utvecklas till i praktiken. 
"Risktagande" och "mod" karaktäriserar företagaren. En bra idé räcker inte, utan att vara företagare 
kräver mycket på personnivå. Företagaren måste vara beredd att kompromissa, att chansa, att utesluta 
en fast lön. Företagande handlar också om "hårt arbete", "disciplin", "uthållighet" och "stark vilja".   
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Finns inte dessa egenskaper eller viljor måste de erövras. "Jag har lärt mig att bli hårdare och säga 
ifrån", säger Agnes i en intervju. 163  
   Personliga egenskaper, vilja och vision framställs likvärdiga utbildning och erfarenhet. Ett exempel 
är beskrivningen på varför Anders Eriksson lyckats: ”Han hade både läggningen, utbildningen och 
erfarenheten för att snappa trenden.”164 Läggning är dessutom ett ord som hänsyftar till karaktär och 
anlag, vilket gör att de personliga egenskaperna kan uppfattas som naturligt betingade.  
 
De framgångsfaktorer som beskrivs är först och främst; erfarenhet, kunskap, nätverk och extern hjälp, 
goda relationer, minskade kostnader, en tro på sin idé, att anpassa familj till verksamheten, att finna 
balans mellan familj och verksamhet, kvalitativ personal och produkter och bra service.165 

Erfarenhet & Kvalitet 

Erfarenhet understryks ofta som viktig, särskilt för kvinnor och då i  sammanhang som rör traditionellt 
"manliga" domäner. Generellt gäller att erfarenhet var den främsta framgångsfaktorn i Eget Företag 
för kvinnorna medan männens framgångsfaktorer istället främst beskrevs vara kvalitativ personal/ 
kvalitativa produkter och en möjlighet att minska kostnaderna. För invandrare framkommer att ett 
kompetent nätverk och en möjlighet att få extern hjälp kan vara avgörande för hur de lyckas som 
företagare. 
 
Erfarenhet kan göras till en nödvändighet för att en  kvinna skall bli accepterad och lyckas i en 
traditionellt "manlig" bransch. "Erfarenheten bidrog till att hon kunde hålla huvudet rakt som kvinnlig 
hästskötare. Tidigare var kvinnor osynliga i branschen"166, står det i artikeln om Marita Öhman.  På 
detta vis understryks hur kvinnor kan behöva andra kvalifikationer än män för att vinna acceptans - om 
kvinnorna saknar läggningen blir erfarenheten vad som måste till. För att utveckla resonemanget vill 
jag beskriva det som att om företagandet är manligt könat, som vissa forskare menar, blir följden att 
det för kvinnorna måste till något extra för att de skall passa in, i form av kunskaper och erfarenhet. 
Den som inte naturligt passar in måste alltså "överbevisa" sin lämplighet.  
   Vi kan se erfarenhet som en nodalpunkt, alltså ett dominerande tecken som diskursen och de 
omgivande tecknen struktureras utifrån, i diskursen om företagande och kvinnor. Eftersom betydelsen 
av erfarenhet varierar kan vi även se erfarenhet som en flytande signifikant. I artikeln om Susanne 
Baconcini används erfarenhet på ett sätt som dels understryker tolkningen av erfarenhet som viktig för 
kvinnor och erfarenhet som dubbeltydigt tecken; "Framgångsrika företag föds ofta ur företagarens 
bakgrund och erfarenhet"167, står det i artikeln om Susanna Baconcinis verksamhet. På samma sida går 
att läsa "Hon gick till Lidingö NyföretagarCentrum där rådgivaren Peter Kvant hjälpte henne, även 
om han undrade hur hon skulle klara av allt, ung som hon var och utan erfarenhet."168 Först heter det 
att företag ofta skapas ur företagarens erfarenhet och sedan att det kan vara problematiskt att Susanna 
saknar erfarenhet. Ett annat citat från samma artikel lägger ytterligare en dimension till betydelsen 
genom att visa på hur Susanna lyckas utan erfarenhet; "och jag hade ingen som helst erfarenhet av att 
anställa människor, konstaterar hon. Men det har inte hindrat henne från att arbeta upp företagets 
omsättning till 40 miljoner kronor i år."169 Den tvetydiga värderingen av erfarenhet gör detta tecken 

                                                      
163 Eget Företag, (1998) s.9 
164 Eget Företag, (2001/2002) s.19 
165 Se bilaga  
166 Eget Företag, (2001/2002) s. 6 
167 Eget Företag, (2000) s. 10 
168 Eget Företag, (2000) s. 10 
169 Eget Företag, (2000) s. 10 
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till en flytande signifikant, det vill säga ett tecken som är öppet för tolkningar och som diskursen 
strävar efter att kunna definiera.  

Möjligheter & Mål 

Företagandet framställs som förverkligande av en barndomsdröm eller idé och som en möjlighet att 
kunna bestämma själv. För Marita är företagandet vad som gör det möjligt att sammankoppla 
familjeliv med en tidskrävande hobbyverksamhet. "Hon har förverkligat en gammal dröm och lyckats 
förena den verksamheten med barnen.[…]och mannen Joachim."170 Det finns fler exempel på hur en 
hobby eller ett stort intresse ligger till grund för företagandet. ”Men en kväll fick de idén att arbeta 
tillsammans i ett eget företag med det som de tyckte var roligast av allt." 171  
 
För Halina är företagandet en räddning från arbetslösheten men också en möjlighet att lyckas som 
kvinna och invandrare. "Hon har hunnit bli 54 år och säger att det är roligt att få bevisa att även 
kvinnor över 50 kan lyckas, särskilt om hon dessutom är invandrare."172 Samtidigt som citatet 
uttrycker möjligheten att genom företagande bevisa att hon kan lyckas återspeglar hon en syn på att 
kvinnor, äldre kvinnor, invandrare och då specifikt kvinnor som är invandrare, skulle ha svårare att 
lyckas. Eftersom diskurserna går in i varandra och det genom diskursordningen kan ske en 
återkoppling på ett diskursivt plan mellan rådande diskurser kan Halina sägas uttrycka en allmän 
uppfattning att det skulle förhålla sig på ett sådant vis. Det är alltså inte en självklarhet att en äldre 
kvinna och invandrare skall lyckas, utan något som behöver kommenteras och i samband med att det 
skrivs ut bekräftas diskursen. 
   Om Halina säger sig lyckas kan det visa på vad som värderas högt i mediediskursordningen, det vill 
säga att starta ett företag vilket kan tyda på handlingskraft och initiativrikedom. 
 
Företagandet framställs på ett idealistiskt vis; det ger nya möjligheter till kreativitet och eget skapande. 
En hög agens i texten ger företagarna möjlighet att bestämma själva, att skapa och att utvecklas. ”Det 
roligaste som finns är att lära sig nya saker, tycker Agnes. Hon vill utvecklas och vara kreativ. Det får 
hon göra som egen företagare”.173  Jörgen Andén berättar att  "Jag ville skapa något själv, något som 
hade med konst att göra, något jag trivdes med".174 
    Privilegierade betydelser i samband med företagande är alltså möjligheter till att lyckas, att få frihet, 
att göra vad som är kul eller att sammankoppla hobby och familj. Företagandet kan därmed ses som 
innefattande en hög grad av självförverkligande. 
 
Tillfredställelsen i att göra vad man finner roligt innebär också ibland tillfredställelsen av att hjälpa 
andra.  Nöjda kunder är ett privilegierat tecken i företagardiskursen. Goda relationer och nöjda kunder 
beskrivs som viktigare element i småföretagsdiskursen än ekonomi och pengar.  
 

"När du väljer en bransch som vår finns det inga stora pengar att tjäna, men man känner 
tillfredställelse när kunderna mår bra".175 

Eller som i följande citat; 
 

                                                      
170 Eget Företag,  (2001/2002)  s.6  
171 Eget Företag,  (1998) s.12 
172 Eget Företag, (1998) s.6 
173 Eget Företag, (1998) s.10 
174 Eget Företag, (1998) s .7 
175 Eget Företag, (1998) s.23 
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"…men vi har heller inga ambitioner på att bli en av de största fonderna. Nöjda kunder 
spelar huvudrollen, säger Henrik Didner."176 

Relationer & Konflikter 

Relationer är ett återkommande tema i flera artiklar. Dessa relationer kan vara familjen i relation till 
arbetet och som ledare i relation till sin personal. Förhållandet mellan familj och verksamhet var en av 
ekvivalenskedjorna för företagande.  En stor del av artikeln om Susanna Baconcini handlar om 
personalpolitik, men även hennes relation som egenföretagare i förhållande till sin familj och sitt 
privatliv beskrivs. 
 

"Hon försöker själv hitta en balanspunkt mellan jobbet och fritiden. Hon rider och 
tillbringar en hel del tid i gymet. Hon är gift med en snickare."177 

Det finns många exempel på att företagandet kan inverka på familjeförhållandena. Både i fallen med 
män och kvinnor nämns familjen som en betydande del för företagandet. För kvinnor gäller att 
företagandet måste anpassas till familjen medan det för männen snarare handlar om att familjen måste 
acceptera situationen och ofta involveras familjemedlemmarna i företagsverksamheten.  
 

"Det är huvud taget mycket jobb med att vara egen företagare, menar Stefan.  
Man får inte vara rädd att rycka in när det behövs. Jag tror det är viktigt att man har 
pratat igenom det här med sin familj eller partner, för det kommer att inskränkta på 
fritiden."178 

Ibland  framstår beskrivningarna om familj eller företag/ hobby som om ett val mellan  familj och 
hobby/arbete.  Denna beskrivning dominerar i artiklar som handlar om kvinnor som är företagare. I 
artiklar om män konstateras ofta att den tid som företaget kräver kan inverka på familjerelationen men 
det tas aldrig upp som ett val mellan familj och företag. 
 

"Jag vill inte längre resa land och rike runt utan kunna förena ett familjeliv med hästar. 
Det finns tjejer som väljer bort familj för hästar"179 

Beskrivningarna av hur familjen och företaget relateras till varandra skiljer sig åt mellan män och 
kvinnor. Det är en viktig skillnad och får konsekvenser för hur män och kvinnor uppfattas som 
företagare. En sådan skillnad i uppfattningen om kvinnor och män kan säkert påverka även andra 
områden, till exempel valet av chefer. Män framställs enligt teori och tidigare forskning som mer 
rationella och om de inte låter familjen inskränka på sitt arbete utan istället låter sina externa relationer 
anpassas till verksamheten kan de ses som mer lämpade. 
 
Ledarskapet är en annan relation som kan vara konfliktfylld. Här i artikeln om Agnes framkommer det 
problematiska i att vara chef.  
 

"Det har inte varit lätt att lära sig vara chef. Att både vara kompis och behålla respekten. 
Jag hoppas det blir lättare att vara chef när jag blir äldre, säger hon."180 

                                                      
176 Eget Företag, (2001/2002) s. 29 
177 Eget Företag (2000) s.13 
178 Eget Företag (1999) s.14, 
179 Eget Företag (2001/2002) s.9  
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Personalen lyfts fram i framförallt artiklar om kvinnor som är företagare. Personalen framstår som en 
viktig del för att företaget skall gå bra: 
 

"Affärsidén gör hälften av "butiken", men personalen skapar den andra halvan. Ingen vill 
gå till en affär där man inte trivs."181 

Eller som nedan; 
 

"Valet av personal är den viktigaste nyckeln till företagets framgång".182 

Organisation & Hierarki 

Vad sägs om företagens organisation och struktur? Den syn som förmedlas är att företag förväntas 
vara hierarkiska organisationer med strukturella avstånd.  
 
RESPEKTAVSTÅND & KONVENTIONER 
 

"Hennes sätt kan verka störande för åtminstone äldre företagsledare, som beskärmar sig 
över hennes vana att röra sig hos personalen och strunta i föreskrivna "respektavstånd." 
Jag verkar ruska om dem ganska ordentligt, men det är skönt att kunna göra detta! 
Tydligen stör det att jag gör jobbet på mitt sätt och inte enligt konventionella regler."183 

Susanna Baconcini bryr sig inte om att hon stör ”äldre företagsledare” men det är intressant hur det 
finns två sätt att göra jobbet; Susannas sätt och enligt konventionella regler. Om företagandet är 
traditionellt manligt står Susannas arbetssätt i opposition till en manlig företagarnorm och de 
konventionella reglerna är regler som passar mäns sätt att arbeta.  
 
Finns under rubriken ”Fräscht drag av fritänkande"; 
 

"Ett av NyföretagarCentrums mest uppfriskande drag är bristen på formalitet. Kent och 
hans kompanjoner rör sig gärna utanför de konventionella ramarna.".184 

På samma sätt kan vi se hur ”de konventionella ramarna”  i nedanstående citat kan vara de ramar som 
passar en manlig vit företagare, i förhållande till att Nyföretagarcentum i Malmö som vi tidigare sett 
varit specialiserat på etnisk gränsöverskridning och vars majoritet av klientel är invandrare. I både 
fallet Susanna och Malmö NyföretagarCentrum ses det som positivt att bryta mot traditionerna och 
konventionerna. 
   Men det finns även exempel på hur andra företag med män som grundare vill se mindre hierarkiskt 
uppdelade organisationer. Företaget IT-verkstaden har en sådan  struktur;  
 

"Med en samarbetspartner går det att göra mer. Samtidigt försvinner den struktur av 
"ordnat kaos utan hierarki", som finns idag."185 

                                                                                                                                                                      
180 Eget Företag (1998) s. 10 
181 Eget Företag, (1998) s.10 
182 Eget Företag, (2000) s.10 
183 Eget Företag, (2000) s.13  
184 Eget Företag, (2000) s.16 
185 Eget Företag, (1998) s.14  
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Kanske är det IT-branchen i detta fall är ett undantag. IT är även en relativt ny bransch som inte 
behöver vara kvar i traditionella strukturer. 
 
NÄTVERK 
 
Att företagare behöver ett nätverk och ett bollplank, kompetensrika och erfarna personer att bolla idéer 
med, framställs som givet och positivt.  
 

"Jag har haft stor hjälp av NyföretagarCentrum och har det fortfarande. Jag har ibland 
gått dit och tömt mitt hjärta efter att ha suttit för mig själv och funderat. Alla företagare 
behöver ett bollplank då och då!"186 

Samtidigt kan detta ses som ännu ett sätt att legitimera NyföretagarCentrum.  
 
"Hos Nyföretagarcentrum mötte han förståelse och fick ett plank att bolla sina idéer 
mot."187 

I en intervju med en kvinna behövdes däremot förekomsten av ett bollplank kommenteras.  
 

"Vi två är företagets "styrelse", men jag har också en coach, en erfaren affärskvinna som 
varit VD i flera företag och har flera styrelseuppdrag. Man behöver ju ett bollplank, 
säger hon. Hon behöver det inte som krycka, för Susanna är trygg i sig själv och har en 
självsäkerhet som nästan går att ta på. Därför behöver hon inte heller vara rädd för 
andra:"188 

Varför skulle Susanna behöva vara rädd för andra? Hennes självsäkerhet måste understrykas ”[…]som 
nästan går att ta på” och "Susanna är trygg i sig själv". Här ger inte ett bollplank längre en entydigt 
positiv konnotation utan det är viktigt att kommentera att hon inte behöver det för att hon är kvinna? 
Om det i företagardiskursen är en självklarhet att företagaren behöver ett bollplank, särskilt som 
diskursen uttrycks i Eget Företag och där även i legitimeringssyfte, så är det problematiskt att säga att 
en kvinna behöver ett bollplank. Kan det bero på att kvinnor oftare beskrivs som i mer behov av hjälp 
och därför måste det kommenteras att Susanna skiljer sig från den generella bilden av kvinnan? Eller 
är det ett förtydligande av att hon i första hand är företagare och i andra hand kvinna? 
 
När det gäller nätverk och extern hjälp istället för bollplank är det dock företag med koppling till 
invandrare som framförallt nämns. Varför invandrare är i mer behov av ett fungerande nätverk för att 
lyckas skulle kunna vara att de inte själva förväntas ha de egenskaper som krävs eller att det finns 
fördomar som försvårar för dem och att de därför behöver mer hjälp eller förlitar sig mer på kontakter. 
Kanske kan vi även i diskursen om företagande och invandrare bara tala om invandrare på detta vis? 

Sammanfattande diskussion 

Vad som blivit konsekvensen av detta kapitels upplägg är ett övervägande fokus på de problem som 
Eget Företag förknippar med företagande. Vilken position en företagare ges beror till stor del på 
skillnader i de problem olika "grupper" av företagare anses ha. I det förra kapitlet kunde vi se hur Eget 
Företag konstruerar tre grupper av företagare, det vill säga företagare (vita män), kvinnliga företagare 
och invandrarföretagare. Dessa grupper definieras även utifrån skilda problem och vad som krävs för 

                                                      
186 Eget Företag,  (2000) s. 31 
187 Eget Företag, (1998) s.7 
188 Eget Företag, (2000) s.13  
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att de skall lyckas med sitt företagande. Relationer och relationsproblematik är en viktig del av 
företagandet visar Eget Företag på. Hierarkiska och  professionella relationer beskrivs i Eget Företag 
framförallt som konfliktfyllda i artiklar om kvinnors verksamheter. Konflikten är uttryckt både av den 
person som intervjuats och av artikelns författaren. Exempel på detta är Agnes problem med sitt 
chefskap (svårighet balansera strikt ansvarsposition med mer informell kompisrelation) och hur 
Susannas icke hierarkiska och okonventionella ledarstil anses problematisk bland äldre företagsledare 
(då förmodligen män). Just mäns uppfattning om kvinnor och kvinnors ledarskap är enligt tidigare 
studier (se Wahl) en stor bidragande orsak till att kvinnor slår i näringslivets glastak och på detta vis 
har svårare att nå högre ansvarsposter inom företag.  
 
Olika grupper av företagare kännetecknas som annorlunda även genom skillnader i förutsättningar. 
Det förväntas att invandrare som är företagare skall ha svårare att starta ett företag och att faktorer 
såsom ett fungerande nätverk och annan extern hjälp är viktiga faktorer för att de skall lyckas. För 
kvinnor är erfarenhet och kunskap framgångsfaktorer. Om vi - som tidigare föreslagits och vilket även 
Eget Företag faktiskt gör - ser företagaren som man, krävs inget extra för en man för att bekräftas som 
företagare. För kvinnor och invandrare behövs komplement i form av extern hjälp och extra 
kunskaper. Är det naturligt för en man att vara företagare så är det inte naturligt för kvinnor och 
invandrare. Men kan det också handla om att kvinnor och invandrare har en annan ledarskapsstil och 
organisation som i högre grad kännetecknas av mindre hierarki och formalitet? Det finns egentligen 
inget som tyder på att kvinnors och invandrares företagande egentligen (inte heller i Eget Företag)  
skiljer sig från en definierad norm. Däremot finns tydliga indikationer i Eget Företag på skillnader i 
förutsättningar, problem och vad som avgör ett lyckat företagande för olika individer och grupper 
klassificerade utifrån etnicitet och kön. Implicit kan därmed sägas att de kategorier som nämns - 
invandrare och kvinnor - konstrueras som annorlunda.  
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KAPITEL 8  

Presentationen - en representationsproblematik? 
Nu går jag vidare med att närmare undersöka hur företagarna presenteras i framför allt rubrik, ingress, 
bildtext och det inledande stycket i artikeln. Citat hämtade ur artikeltexten kommer delvis att 
användas.  
   Först beskrivs artiklarnas struktur och sedan delar jag upp analysen i två undergrupper efter de 
kategorier jag funnit i ledaren. Hur ser den fortsatta konstruktionen av dessa kategorier ut; hur 
konstrueras företagaren i förhållande till subjektpositioner som man, kvinna och invandrare? 
   I början av artiklarna presenteras företagaren och hans/hennes verksamhet tidigt genom text i rubrik, 
ingress, bildtext och inledande stycke. Presentationen i första stycket är ofta en längre version av vad 
rubrik och ingress säger tillsammans och ger en antydan om vad artikeln kommer att handla om. Jag 
ser framförallt presentationen som en viktig del i konstruktionen och uppfattningen av företagaren.   
   Nedan följer några exempel på hur presentationen kan se ut där varje exempel utvecklas till en 
analys.  

Presentationen utifrån ett könsperspektiv 

Marita 

Marita driver ett konvalescenthem för hästar. Citatet nedan utgörs av det första stycket i artikeln om 
Marita och hennes verksamhet ”Ett hästjobb för själen”. 
 

"Marita Öhman har förlorat sin själ till hästar. Strax utanför karlstad driver hon ett 
konvalescenthem för djuren. Hon har förverkligat en gammal dröm och lyckats förena 
den verksamheten med barnen Amelia och Matilda och mannen Joachim."189 

Vi får här veta vem det handlar om (Marita), att det är en kvinna, vad hon arbetar med (driver ett 
konvalescenthem för hästar) och varför (vill förverkliga en dröm och förena den med familjen). Tre 
ytterligare personer presenteras i citatet och verksamheten ställs i relation till dessa personer som utgör 
hennes familj.  Marita skildras delvis genom sitt privatliv, både maken och barnen är närvarande med 
namn, och hon positioneras som företagare, maka och mor samtidigt. För henne är det företagandet 
som gjort det möjligt att kombinera familjeliv med en hobby.  
   Transivitet är en beteckning på hur händelser förbinds med ett subjekt, en slags genomskinlighet 
som avslöjar relationen mellan vad som görs och den som gör det.  Utdraget ”Marita Öhman har 
förlorat sin själ till hästar” knyter samman "Marita" (subjekt) med ”förlorat sin själ” (händelse). Hög 
transivitet kan tyda på hög agens men däremot ges Marita som subjekt låg agens eftersom ”har 
förlorat” antyder bristande kontroll. Att förlora är snarare en negativ än positiv beteckning på hur en 
handling får en konsekvens och står i opposition till att vinna. Om vi vänder på resonemanget och ser 
transiviteten i förhållande till hästarna kan vi se hur hästarna istället har vunnit Maritas själ. Följden 
blir att Marita framställs passivt och med låg handlingsmöjlighet i förhållande till hästarna. Längre ner 
i artikeln återkommer temat Marita och hästar där hon åter beskrivs med låg agens; ”Marita är 
hästkvinna av födsel och ohejdad vana”. 190 Detta är ett citat som låser Marita i en situation där hennes 
intresse för hästar får en essentiell underton; hon är född hästkvinna. Om hon är en hästkvinna (i den 
antagna  betydelsen ”kvinna som tycker om hästar” –  inte ett sto eller en varelse som är delvis häst 
                                                      
189 Eget Företag, (2001/2002) s. 6 
190 Eget Företag, (2001/2002) s. 6  
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och delvis kvinna) kan då inget annat prefix läggas till betydelsen ”kvinna”? Beteckningen antyder en 
biologistisk syn på världen – d v s att vi föds som enskilda hela ”jag” med förutbestämda egenskaper 
och viljor. Förståelsen av världen som bestämd av determinerande strukturer borde begränsa 
subjektets agens. Butler argumenterar för att uppdelningen i kön och genus är ytterligare sätt att se 
kvinnan som natur och mannen som kultur. Kvinnan är könet och mannen är en social och kulturell 
varelse. Jag anser att det är tydligt i fallet med Maria att hon till stor del ses som kön och natur. Hon 
interpelleras som företagare, maka, mor och hästkvinna och tre av de olika positionerna står i direkt 
relation till hennes kön. 
   Om Maritas agens är låg i förhållande till hästar och ett essentiellt bestämt intresse ökar agensen när 
det framkommer att hon driver ett konvalescenthem, att hon har förverkligat en gammal dröm och 
lyckats förena den verksamheten men barn och man. Samtidigt kan det även ses som ett beroende att 
hon lyckas förena företag och familj därför att det framställs som ett måste och ett mål med 
verksamheten inte som en positiv följd av företagandet. Ingressen kan understryka detta; ”Marita 
Öhman startade eget företag för att kunna förena det hon älskar mest av allt, sin familj och sina 
hästar.”191 
    Marita får inte uttala sig själv direkt i ingress och inledande stycke. Hela texten är en löpande 
beskrivning som först och främst är orienterad till relationer; relationen till hästarna och till hennes 
familj. Diskursen är därmed nära en personlig diskurs.  
 
I tidigare forskning har det visat sig att även kvinnor på höga positioner som intervjuas i media på 
grund av sina yrkespositioner ofta skildras på ett privat plan. De får oftare frågor om barn och familj 
och hur de får det att gå ihop. Deras anknytning till familj och privatliv är ofta förekommande, till 
exempel tar texter ofta upp relationen arbete och familj, något som däremot är mycket ovanligt bland 
de män som är företagare.  
   Huvudämnena i artikeln är familjeliv och hästverksamhet, hästarna och hennes förhållande till dem 
och till hennes familj. Huvudämnena visar sig i ingressen och de bildtexter som ramar in artikeln och 
presenterar Marita. 

Anders 

I Eget Företag nummer 2000/2001(samma nummer som Maritha Öhman presenteras i) finns en artikel 
om Anders Eriksson och hans företag ”En komplett idé”. Anders presenteras enligt följande i artikelns 
första stycke; 
 

"Jag vill att folk skall minnas vår mat. Anders Eriksson har lyckats i sitt uttalade uppsåt. 
Gefle Ångkök har seglat i stark förlig vind i tre år nu och kunderna envisas med att hålla 
fast vid hans produkter. 
Smak, variation och kvalité är nyckelorden. Då hinner ingen tröttna, säger Anders 
Eriksson eftertänksamt."192 

Här får vi veta vem artikeln handlar om (Anders), att det är en man, namnet på hans företag (Gefle 
Ångkök), att företaget går bra (seglat i stark fölig vind) och Anders åsikter om varför det går bra 
(smak, variation och kvalité). Anders Eriksson citeras direkt två gånger i texten; ”jag vill att folk skall 
minnas vår mat” och ”smak, variation och kvalité är nyckelorden. Då hinner ingen tröttna.” Texten 
utgörs delvis av en professionell kvalitetsdiskurs - ”smak, variation och kvalité”, "lyckats i sitt 
uttalade uppsåt". Genom det direkta citatet och den kvalitativt präglade diskursen kan Anders 
legitimeras som företagare. Han  får genom direkta citat visa på hur han vill att företagets produkter 

                                                      
191 Eget Företag, (2001/2002)  s. 6 
192 Eget Företag, (2001/2002)  s. 19 
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skall upplevas och vad som är viktigt för att just Gefle Ångköks produkter skall bli lyckade. Anders 
positioneras enbart som företagare. 
   Ingressen lyder ”Det var i USA som Anders Eriksson hittade fröet till sitt unika företagskoncept som 
nu ångar på i Gästrikland” och presenterar företaget i positiva termer.  Som i fallet med Marita kan vi 
se hur bildtexter, ingresser och framlyfta citat ramar in hela artikeln om Anders. Huvudämnen i 
artikeln om Anders är försäljning, produktion, logistik, kunder och  teknik ”Anders Eriksson har 
funnit sin huvudaffär i att sälja förpackad färskmat. Maten tillverkas hantverksmässigt efter egna 
recept. Den moderna tekniken kommer mest påfallande in i förpackningsskedet, ett kort löpande band 
som slutar med en förpackningsmaskin.”193 
Att ”Anders har lyckats i sitt uttalade uppsåt” (att folk skall minnas deras mat) tyder på hög agens och 
hög transivitet eftersom Anders (subjektet) knyts till händelsen (har lyckats).  
 
”Anders Eriksson har förmågan att ha flera bollar i luften och att kunna hoppa in och hantera allt 
från matlagning till försäljning.”194 
 

Familjeföretag, familj eller företag? 

I de flesta artiklar presenteras företagaren eller företagarna "objektivt". Om vi jämför artiklarna om 
Marie Öhman och Anders Eriksson finns dock vissa skillnader. Anders framställs överlag som 
självständig och med fri vilja – ”jag vill att folk skall minnas vår mat”. Marita Öhman däremot 
beskrivs som beroende av att verksamheten skall anpassas till familjen och utan fri vilja i förhållande 
till hennes hästar. I den första presentationen av Anders finns inte någon referens till familjeliv eller 
privatliv, han skildras som företagare och företaget är det centrala i hela artikeln. Däremot får vi 
senare veta att ”min fru, Helene, stöttade mig, men det ångrar hon säkert med tanke på hur mycket tid 
företaget kräver.”195 Detta positionerar Anders både som företagare och make men företagandet är 
inte något som måste anpassas till familjen. Istället förklarar Anders Eriksson att företaget blivit ett 
familjeföretag med många inblandade och det är även i relation till företaget som dessa personer 
nämns i artikeln - även frun. ”Med sin bakgrund som ekonom (Helene) har hon utmärkta 
förutsättningar för att sköta bokföring, ekonomi och administration. Min svåger sitter i styrelsen och 
har konstruerat vårt logistiksystem. Svärfar hjälper till med kamerala sysslor.”196 Till skillnad från 
Anders Eriksson framställs familjen i artikeln om Marie Öhman som något hon behöver förena 
verksamheten med. I Anders Erikssons fall verkar det snarare ske en motsatt verkan, att familjen 
anpassas till företaget.  

Presentationen utifrån ett etnicitetsperspektiv 

De personer/ företagare som introduceras i texterna och är av annan etnisk bakgrund än den svenska 
presenteras, med få undantag,  med sin utländska tillhörighet. I en artikel om NyföretagarCentrum i 
Botkyrka presenteras centrets två rådgivare. "Lennart Petterson, som är centrets rådgivare 
tillsammans med irakiskfödda Athiel [...]."197 Lennart Petterson presenteras först av de båda 
omnämnda och som centrets rådgivare. Athiel däremot presenteras enbart indirekt som rådgivare – 
genom Lennart – och istället är det viktiga i hennes presentation att hon är "irakiskfödd". 
Nödvändigheten av att presentera människor med annan härkomst som invandrare bidrar till att 

                                                      
193 Eget Företag, (2001/2002)  s. 19 
194 Eget Företag, (2001/2002)  s. 21 
195 Eget Företag, (2001/2002)  s. 19. 
196 Eget Företag, (2001/2002) s.20 
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betydelsen invandrare kan vara relevant. Ytterligare en fråga är om betydelsen är viktig på olika 
nivåer, det vill säga om betydelsen invandrare är generellt viktig i Eget företag eller om den är mer 
eller mindre viktig i olika sammanhang. NyföretagarCentrum i Borkyrka arbetar till exempel specifikt 
med integration och kanske är det mer relevant i detta fall att explicit och redan i presentationen av 
rådgivarna framhäva den mångetniska personalen.  
 

"Invandrarna tror ofta att det är lika lätt att starta ett företag som det är i hemlandet, 
men fastnar lätt i den svenska lagstiftningens snaror. 
Det är ju svårt redan för svenskar att orientera sig i den. Hur är det inte då för 
invandrare, som brukar sakna tillräckliga språkkunskaper? Vår uppgift är därför också 
att visa på skillnaderna mellan de olika samhällena."198  

I texten skapas två olika subjektpositioner som ställs mot varandra; Svenskar och invandrare, där 
positionerna har olika värde och betydelse. Invandrare konnoterar här bristande språkkunskaper och 
okunnighet om svensk lagstiftning. Ett sätt på vilket invandrare görs till en homogen grupp i Eget 
Företag är den första meningen ”Invandrarna tror ofta att det är lika lätt att starta ett företag som det 
är i hemlandet[…]”.  Vilket  är hemlandet? Alla de länder som är födelseland för invandrare som är 
företagare i Sverige samlas under ett namn – hemlandet – och invandrare blir en grupp med lika 
bakgrund. 
   Svenskarna konnoterar även de bristande kunskaper om svensk lagstiftning men de blir även ”den 
norm” som invandrarna jämförs med. Eftersom det är svårt för svenskar att starta företag måste det 
vara ännu svårare för invandrare, skulle vi kunna tolka det som att texten säger. Här finns för det första 
ett uttryck för att det är svårt för svenskar att starta företag. Det andra är att invandrare – i relation till 
en svensk norm – framställs som hjälplösa. "Att vara invandrare behöver inte vara en nackdel. I 
stället för problem kan man se möjligheter tycker hon",199 säger Halina och bekräftar därmed själv en 
tanke om invandrare som en grupp med specifika konnotationer och som problematisk kategori i 
förhållande till företagande. 
 
Invandrare konstrueras som homogen grupp och blir en speciell grupp av företagare, som märks i citat 
som "Satsar på invandrarföretagare".200 Företagaren förutsätts vara svensk och andra epitet skrivs 
bara ut om företagaren inte är svensk. Subjektpositionen "invandrarföretagare" ställs mot positionen 
"företagare" och inte "svenskföretagare". Den svenske vite företagaren som norm kan därmed befästas. 
Skillnaden i vad som går att säga, där "svenskföretagare" inte är ett ord som brukar användas, är ett 
tecken på vad som är avvikande i diskursen. Det avvikande måste hela tiden namnges, medan det 
självklara är outtalat. Subjektpositionen invandrare och invandrarföretagare fylls med konnotationer. 
"invandrare är ofta viljestarka och har mycket idéer", "litar mycket på den egna gruppen", "ville inte 
ha kunder från den egna gruppen". "Den egna gruppen" är här ytterligare ett exempel på hur 
invandrare konstrueras som grupp.  
 
 "Okunnighet i att driva företag är inget giltigt hinder för nyföretagandet…" och att "språkkunskaper 
inte behöver vara avgörande för att driva ett företag" framkommer i en intervju med 
Nyföretagarcentum i Malmö.201  NyföretagarCentrum i Malmö "satsar på invandrarföretagare" och 
okunnigheten och de bristande språkkunskaperna kan då antas gälla för invandrare.  
   Vad betyder "okunnighet i att driva företag"? Betyder okunnigheten att personen i fråga är dålig på 
ekonomi, inte kan marknadsföring eller är en dålig ledare och entreprenör? Eller betyder okunnigheten 

                                                      
198 Eget Företag, (2000) s. 14 
199 Eget Företag, (1998) s.6 
200 Eget Företag, (2000) s. 17 
201 Eget Företag, (2000) s.16 
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att företagaren saknar någon slags essentiellt given företagaregenskap? Det är rimligt att anta att 
okunniga är något vi alla är så länge vi inte testat ett visst område. Vad står då egentligen 
okunnigheten för? Är det att förståelsen av invandrare och företagare inte går ihop? 
   Under en intervju med Botkyrkas NyföretagarCentrum i efterföljande års nummer är däremot 
bristande språkkunskaper ett hinder för företagandet "hur är det då för invandrare, som brukar sakna 
tillräckliga språkkunskaper?". Språkkunskap är genom sin mångtydighet en flytande signifikant 
vilken fylls med olika betydelser beroende av sammanhang. Att meningarna skiljer sig åt vad gäller 
språkkunskaper visar tvärtom att de är ett viktigt element i företagandediskursen – oavsett hur de 
värderas. Kunskap eller kunnighet - som står i opposition till okunnighet - kan också sägas vara en 
flytande signifikant eftersom kunskap betecknas med olika värden och det är svårt att definiera vad 
som exakt menas. Även kunskap är således ett begrepp som kan rymma olika betydelser. 

Motsättningar och avvikande beskrivningar i texten 

 
"Fotboll är ett annorlunda inslag i träningen som Marie Öhman funnit skapar en 
harmonisk miljö. Och hästarna trivs!"202 

Här används ordet annorlunda i texten om Marie Öhmans företagsverksamhet. Andra ordval hade 
kunnat vara nytänkande, nytt, ovanligt, men valet har fallit på ”annorlunda”. Det finns ingen värdering 
som säger att detta ”annorlunda” är bättre eller sämre än något annat, men ett annat ordval hade kunnat 
ge mer positiva konnotationer, exempelvis ”nytänkande”. Det finns fler exempel på hur ”annorlunda” 
är en term som används oftare i beskrivningar av kvinnor och deras verksamheter. Under rubriken 
”annorlunda rekryteringsverksamhet” i artikeln om Susanna Baconicinis företagsidé beskrivs hennes 
rekryteringsverksamhet: 
 

"Valet av personal är den viktigaste nyckeln till företagets framgång. Här jobbar 
Susanna som vanligt som kärringen mot strömmen. Hon brukar följa sitt eget huvud."203 

Först sätter rubriken ”annorlunda rekryteringsverksamhet” en ram för stycket. Sedan beskrivs Susanna 
i termer av ”kärringen mot strömmen”. Detta är förmodligen inte en beskrivning som skulle kunna ges 
för en man och markerar därför ett skiljetecken för vad som kan skrivas om män och kvinnor. 
”Kärring mot strömmen” är ett folkligt uttryck, men kärring i sig är inte ett ord som ger särskilt 
positiva konnotationer. Om en man skulle beskrivas i detta ordalag vore det alltså en kränkning i 
dubbel bemärkelse. Dels eftersom kärring snaras har blivit ett skällsord och dels eftersom kärring är ett 
ord som betecknar det kvinnliga könet och hans manlighet därmed skulle förnekas. Nordstedts svenska 
ordbok ger följande definition på käring: gammal (och ful) kvinna. Ordet förekommer i 
betydelsenyanserna: Även om kvinna med andra negativt värderade egenskaper, t.ex. tjatighet el. 
elakhet och ibland även om feg eller sjåpig mansperson Det precisa uttrycket ”käringen mot 
strömmen” står för någon som till varje pris måste göra tvärt emot (alla) andras vilja. Susanna 
framställs enligt svenska ordbokens definition på ett negativt sätt. 
   Kritik mot manlig dominans inom yrkesområden finns, men då gäller det enskilda fall. Ibland finns 
risken att det framställs som om det är kvinnornas fel och ”brister” som gör att de hållits utanför 
snarare än att det beror på att män har privilegierats eller att kvinnor ej släppts in. ”- Kvinnor i det här 
yrket har alltid varit tysta och gjort sitt jobb och mockat och ryktat och matat hästarna, men inte fått 
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säga något. Nu börjar det bli viktigare vem som sköter hästarna. För det är givetvis så att hästarna 
mår bättre av att omhändertas av någon som kan sköta dem och som kan få kontakt med dem”.204 
   Kvinnor anses av naturen vara mer omhändertagande, och kanske, om  vi återknyter till hur kvinnor 
skapas som "de andra" och som annorlunda resurs205, kan kvinnor inom hästbranschen komma in via 
den privilegierade kvinnligheten, om omhändertagandet av hästarna nu omvärderats i betydelse.  
 
Det är vanligare att kvinnor presenteras med sin ålder än att män gör det. I tre artiklar nämns den 
företagande kvinnans ålder. Åldern som nämns varierar mellan 23-50 år.  "Daniela Jungman var 45 år 
när hon tog steget. Idag har hon byggt upp ett livskraftigt företag." 206 Kvinnornas ålder är inte 
relaterad till företagandet och verkar inte relevanta i sammanhanget. Det skulle kunna vara relevant 
eftersom hon är i slutet av sitt yrkesverksamma liv när hon blir företagare men ser vi till de äldre 
männen så är inte deras ålder omskriven. 
 
Trots påståendet i ledaren att inga specialprogram finns för invandrare så får de speciell hjälp. Denna 
hjälp består av att "underlätta för muslimska företagare att få lån" (religion) , att "visa hänsyn till de 
sökandes kultur och värderingar" och att "visa på skillnaderna mellan de olika samhällena" (mellan 
det svenska samhället och andra samhällen). För kvinnor som är invandrare kan det krävas att de 
använder ett "känsligt handlag".  
 

"Kvinnorna har visat sig ha en utsatt ställning. Många har idéer, men det kan krävas ett 
känsligt handlag innan de kan komma till skott. Det är vanligt att de kommer in med sin 
man, som sätter sig ned och berättar om hennes idéer. Vi  är väldigt försiktiga och träffar 
henne senare separat. Vi måste visa hänsyn till de sökandes kultur och värderingar. Det 
handlar om förtroende, säger Athiel."207 

Är det svårare för kvinnor än män som är invandrare att vara företagare? Vari ligger svårigheten ? Här 
beskrivs hur kvinnorna har en ”utsatt ställning” men vad denna ställning innebär framkommer inte. 
Beror det på att att kvinnor har en utsatt ställning i andra länder och kulturer? Om vi går tillbaka till 
början av samma artikel som föregående citat finns ett citat som är starkt generaliserande och skapar 
”det andra” – ”en annan värld”. Här får vi veta att det där finns andra värderingar om bland annat 
kvinnorollen. Hur kvinnorollen värderas förklaras inte, men vi kan tolka den utsatta ställningen som en 
konsekvens av en kvinnosyn som går på tvären med den svenska. Därav behövs ett känsligt handlag.  
 

"Parabolerna växer ut tätt från balkongerna som svampar på en stubbe. De vittnar om en 
annan värld med andra värderingar, som ofta går på tvären med de svenska, särskilt i 
frågor som kretsar kring sexualmoral, alkohol, religion och kvinnorollen. Men däremot 
inte företagsamhet. Invandrarna har ofta sina rötter i länder där egen företagsamhet är 
något naturligt och uppmuntras. Många kommer från släkter som har historia av 
företagande."208 

NyföretagarCentra i invandrartäta områden, som specifikt arbetar för integrering och tillvaratagande 
av invandrares kompetens, jämförs med andra NyföretagarCentra som på ett liknande sätt arbetar med 
invandrare. De beskrivs inbördes och kan även de ses som ”något annat”. 
 

                                                      
204 Eget företag, (2001/2002) s. 8  
205 Se kap; "´De andra´ i tradition och forskning" för grunden till resonemanget 
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"NyföretagaCcentrum i Botkyrkas verksamhet och miljö påminner om kollegernas arbete, 
t ex Malmös NyföretagarCentrum i Rosengård" 
- Min dröm är att skaffa oss en kuvös för företagare av den typ som finns i Rosengård, 
säger Lennart Persson"209 

Såhär beskrivs Rosengård i artikeln om Malmö NyföretagarCentrum.  
 

"Det är ingen tillfällighet att Malmö NyföretagarCentrum ligger i Örtagårdens 
företagshus mitt i den invandrartäta stadsdelen Rosengård […] Arbetslösheten är över 50 
procent bland de 20 000 invånarna i stadsdelens luggslitna och gråblekta bolådor i 60-
talsstuk. MKB Fastighets AB[…] ville förbättra Rosengårds anseende och inledde 
samarbete med NyföretagarCentrum."210 

Boendestruktur och arbetslöshet sammankopplas med företagande och sysselsättning som något 
fintoch högt värderat. Företagande skulle kunna tolkas enligt ovanstående citat som en politisk åtgärd. 
Det är fint att vara entreprenör och egenföretagare i samhället och MKB Fastighets AB vill förbättra 
Rosengårds anseende genom att sammankopplas med detta värde. 
 
Här ser vi igen hur invandrare konstrueras som avvikande genom ”den egna gruppen”. Samtidigt får 
Jantelagen, ett nordiskt uttryck som står för avundsjuka och missunnsamhet, något som anses vara 
typsikt svenskt,  beteckna problem som kan uppstå inom ”den egna gruppen”. Vi kan även se det som 
att ”den egna gruppens” traditioner vid affärer, där ett handslag får bekräfta affären, anses som 
problematiskt. Här konstrueras invandrare både som avvikande – och som problematiskt avvikande. 
 

 "En del av dem litar mycket på den egna gruppen. Ett handslag anses traditionellt räcka 
som en bekräftelse på en affär, men det finns rötägg som lärt sig att utnyttja det. 
Avundsjuka och olika uttryck för Jantelagen kan också sabotera projekt, menar Lennart 
Petterson."211 

Sammanfattande diskussion 

Vi har sett hur analysen av Eget Företag visar en föreställning om att det skulle vara svårare att vara 
invandrare i företagarsammanhang. Denna tanke skapas och bekräftas på flera ställen i Eget Företag. 
Det förutsätts att det skulle vara en nackdel att vara invandrare, denna föreställning bekräftas även av 
de som intervjuas. "Att vara invandrare behöver inte vara en  nackdel", säger Halina, som genom sin 
position som invandrare och kvinna är ett exempel på dubbel konstruktion av "Den andra". 
   I kapitel 7 diskuterade jag hur kvinnor och invandrare konstrueras som grupper utifrån 
problemområden och framgångsfaktorer. Ett problemområde är hur företagaren skall kombinera familj 
med företagande eller vice versa. Analysen visar på en skillnad mellan män och kvinnor, där männen 
löser problemet genom att anpassa familjen till företaget, exempelvis genom att låta företaget bli ett 
familjeföretag, medan kvinnor istället ser företaget som en möjlighet att kombinera arbete med familj. 
För männen styr alltså företaget situationens utfall medan det för kvinnorna istället är familjen som 
bestämmer. Detta är inget ovanligt scenario utan bekräftar alla de diskurser som ser mannen som 
kultur, och kvinnan som natur, eller i andra termer; som ser mannen framförallt som arbetare/ 
försörjare och kvinnan framförallt som moder. Eget Företag ger på så vis uttryck för traditionella 
diskurser av manlighet och kvinnlighet. 
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Mer explicit förekommande former av konstruktion av kvinnor som avvikande är att det finns ord som 
förekommer i beskrivningen av kvinnor som ej återfinns i beskrivningen av män, detta är ord och 
uttryck som: "annorlunda rekryteringsverksamhet", ”annorlunda inslag i träningen” och "kärringen 
mot strömmen". Det "annorlunda" måste inte betyda något negativt men det är ändå intressant att 
notera detta ordval framför något annat, t ex nytänkande eller ny/nytt. Annorlunda betyder enligt 
Norstedts svenska ordbok "som avviker från det vanliga", eller i betydelsenyansen ”som skiljer sig 
från (det anförda)”. Det beskriver alltså något annat, något avvikande. I beskrivningen av invandrare 
är uttryck så som "den egna gruppen" och "en annan värld" exempel på hur invandrare i sin tur på hög 
explicit nivå karaktäriseras som avvikande, där "en annan värld” får beteckna mycket mer än 
individen, här läggs värderingar, synsätt och kultur till individen. Vilket också innebär att avvikande 
betydelser inom denna grupp blir osynliga. Det är även när inre betydelsenyanser osynliggörs som 
stereotypiseringen når sin kulmen. 
 
Jag har tidigare nämnt att kvinnor, även företagare, porträtteras utifrån "det privata livet". Kanske är 
det även därför jag funnit att kvinnor, till större utsträckning än män, beskrivs utifrån ålder. Man tar 
hänsyn till kvinnan som person - inte som företagare. Ålder är således viktig i förhållande till kvinnors 
företagande, men inte i förhållande till mäns. Däremot är det inte entydigt vilken poäng som uppfylls 
genom att nämna åldern,  utom i fallet Halina som säger att det är roligt att få bevisa att även kvinnor 
över 50 kan lyckas, särskilt om hon är invandrare. Halina ger uttryck för en uppfattning som säger att 
kvinnor över 50 inte kan lyckas, och att äldre kvinnor har ännu svårare om de är invandrare.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att kvinnor porträtteras utifrån familj, kön, etnicitet och ålder i högre 
utsträckning än män som främst porträtteras utifrån position och där kategorier som kön och ålder ej är 
signifikanta, men där dock kategorin etnicitet är betydelsefull. 
 
 
.   
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KAPITEL 9  

Konstruktionen av företagaren som diskursivt subjekt 
i Eget Företag  
Enligt kvanitativ data – förteckningen över förekomsten av artiklar i Eget Företag om män och 
kvinnor som är företagare – är fördelningen mellan män och kvinnor lika. Differensen är en artikel, det 
finns totalt en artikel mer där huvudpersonen är man. Detta skulle kunna tyda på en ökad medvetenhet 
i Eget Företag om betydelsen av kön, det vill säga en medvetenhet om en offentlig 
jämställdhetsdiskussion som vill se fler kvinnor i näringslivet, som gör att Eget Företag kvantitativt 
försöker skapa jämställdhet. Därav den jämna fördelning av artiklar som handlar om män och kvinnor 
som företagare. Vi skulle även kunna se det som att Eget Företag ej tar hänsyn till könsgränser och 
därför blir uppdelningen lika, det vill säga att det varken råder diskriminering eller arbete mot 
diskriminering på grund av kön (eller etnicitet). Detta är dock tvivelaktigt på flera sätt.  I relation till 
tidigare forskning som visar på könets betydelse inom olika domäner skulle ett sådant påstående vara 
motsägelsefullt; om kön är viktigt i andra diskurser som Eget Företag bygger på bör detta påverka de 
diskurser som finns i Eget Företag om företagande. Det är även så att 25 procent av alla företagare är 
kvinnor och i en sådan jämförelse betyder det att kvinnor är starkt överrepresenterade i Eget Företag i 
förhållande till en egentlig procent kvinnor som är företagare. Samtidigt måste vi ta hänsyn till att de 
flesta kvinnor som är företagare är  just småföretagare, vilka Eget Företag uteslutande skriver om, 
viket kanske förändrar marginalerna för överrepresentation. Oavsett vilket, är det en intressant 
iakttagelse att fördelningen mellan kvinnor och män år så pass jämn. 
   Om vi drar en parallell till Edströms och Jacobssons forskning om stereotypa bilder i media så 
förekommer inte dessa stereotyper i Eget Företag, möjligtvis att vi som jag tidigare nämnt skulle 
kunna se projektören som en stereotyp för företagaren. Där de två medieforskarna i ett urval av tv- och 
tidningsmedier funnit att betydligt fler män får uttala sig i frågor om ekonomi och politik är 
fördelningen i Eget Företag lika (om vi låter ekonomi stå för frågor som rör företagande). Den 
kvantitativt jämna fördelningen gör mig fundersam. Är den ett tecken på en förändring i diskurserna? 
Eller är en jämn könsfördelning ett tecken på Eget Företags medvetenhet om en 
jämställdhetsproblematik inom näringslivet och därmed en möjlighet för tidningen att vara politisk 
korrekt? Jag lämnar denna diskussion för att återuppta den i slutet.  
 
Ser vi till språket, vilket jag analyserat ingående, istället för kvantitativ data, blir diskussionen än mer 
komplex. I den textnära analysen har jag undersökt hur företagaren framställs som ett diskursivt 
subjekt i tidningen Eget Företag och vilka konnotationer den tillskrivna subjektiviteten ger. Enligt 
mina tolkningar får kön och etnicitet konsekvens för den betydelse som företagare tillskrivs, bland 
annat eftersom jag finner att diskursen om företagande bygger på diskurser om manlighet och 
kvinnlighet samt diskurser om etnicitet. 
 
Genom Faircloughs teori om en mediediskursordning kan vi se hur diskurser påverkar varandra inom 
en diskursordning. Konstruktionen av företagare i Eget Företag kan på detta vis stå för en etablerad 
uppfattning av vad en företagare är och vad företagsamhet konnoterar, eftersom tidningen bygger på 
flera olika diskurser som står i relation till varandra. De förväntningar som finns och som skapas i den 
mänskliga kommunikationen återverkar på hur vi som individer ser på sig själva. Därför är de bilder 
av företagande som komuniceras via Eget Företag en viktig del i hur vi ser på vad en företagare är och 
om vi är företagare – hur vi ser på oss själva. Bilderna av företagaren och företagande i Eget Företag 
får på så vis konsekvenser för företagaren som individ.  
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Företagare konstrueras genom att ekvivaleras med olika begrepp, egenskaper eller ”saker”. Att vara 
företagare konnoterar i Eget Företag hög agens, alltså en stor möjlighet att själv bestämma över sin tid 
och situation. Jag har analyserat hur företagare som begrepp konstrueras utifrån de tecken och 
betydelser som ekvivaleras med företagande. Jag har även analyserat vad som gör att en företagare 
lyckas. Efter dessa kriterium kan vi se att en företagare konnoterar vilja, visioner, ekonomiskt 
tänkande, en tro på en idé, uthållighet, hårt arbete, en förmåga att samarbeta med eller leda andra 
(både anställda och familj) samt stor handlingsfrihet. Tecken som traditionellt ofta sammankopplas till 
manlighet. Därför är det också troligt att företagaren som begrepp förutsätter en man för att uppfyllas 
helt. Jag har även upptäckt skillnader i framgångsfaktorer för män, kvinnor och invandrare som är 
företagare. 
 
”Företagare” är en bestämd, central betydelse inom diskursen men är samtidigt även skiftande i sin 
betydelse, eftersom begreppet fylls med olika betydelser och är öppet för omtolkningar. Men istället 
för att se företagare som ett tecken, vilket diskursen struktureras utifrån, och som flytande signifikant, 
eftersom det är öppet för omtolkningar, kan vi istället fråga oss om det kanske finns en kvinnlig 
företagare, en invandrarföretagare och en företagare som är tre olika centrala tecken? Kanske går 
begreppet företagare ej att ekvivaleras med kvinnor och invandrare? Är det så vi har ”löst" diskursen 
om företagare? Kvinnor - som ej tidigare hade tillgång till tidigare manliga domäner såsom universitet, 
företag och rösträtt och vars karaktäristika sägs skilja sig från mäns på ett naturligt plan - kan inte 
passa in i begreppet företagare utan blir istället kvinnliga företagare.  
 
Jag har visat på hur både kvinnor och invandrare aktivt i Eget Företag konstrueras som de andra 
företagarna. De är fortfarande företagare men behöver kategoriseras som speciella företagare eftersom 
de egentligen inte uppfyller alla krav. Detta handlar inte så mycket om att Eget Företag vill göra denna 
distinktion utan mer om, som jag presenterar förståelsen av diskursordningen och diskursivt utbyte 
(interdiskursivitet), att det finns en kollektiv betydelse av vad en företagare är och Eget Företag kan 
inte ensam bryta mot denna betydelse. Kollektiva kategoriseringar är något som är till för att vi skall 
förstå varandra i ett samhälleligt system och det är svårt att kommunicera mot rådande förståelser. 
Som en del av det samhälleliga och den diskursiva praktiken både återspeglar och konstruerar Eget 
Företag homogena betydelser i likhet med rådande ordning. Detta går att göras om vi ser diskurserna i 
Eget Företag som dominerande diskurser, definierade av de grupper i samhället som traditionellt givits 
mer makt, för att anknyta till Foucault. Det handlar då inte om materiell strukturell makt utan om 
makten att beteckna. Vi kan även se hur Eget Företag försöker ändra diskursen, genom att till exempel 
skriva ut att det inte behövs specialprogram för kvinnor och invandrare eller att det inte behöver vara 
en nackdel att vara invandrare. Olyckligtvis, och även som en konsekvens av interdiskursiviteten, 
konstrueras samtidigt invandrare och kvinnor som avvikande och i behov av mer hjälp.  
   Eftersom ”man” i diskursen om företagande inte är utskriven utan ständigt implicerad, medan tecken 
som ”kvinna” och ”invandrare” skrivs ut, borde dessa tecken vara viktigare i företagardiskursen. 
Samtidigt är det dessa tecken som utgör det avvikande medan det normala är förutsatt. Betydelsen 
”Man” kan istället direkt ekvivaleras med ”företagare”. Att NyföretagarCentrum ”behandlar alla lika” 
är då på samma sätt som att vissa saker skrivs ut och andra implieras ett tecken på att det inte är en 
självklarhet att alla skall behandlas lika.   
 
Min mening har inte varit att lyfta fram skillnader mellan män, kvinnor och invandrare. Visserligen 
tyder uppsatsens syfte på en intention att studera om skillnad finns - men jag har inte kunnat förutsäga 
att skillnader skulle finnas och vilka de  i så fall skulle vara. Nu har jag upptäckt flera skillnader i hur 
Eget Företag konstruerar olika individer som företagare. Eget Företag har även diskursivt skapat olika 
grupper som namngivits och tillskrivits skilda möjligheter och svårigheter. Varför är det viktigt för 
Eget företag att särskilja invandrare och svenskar? Även när de är företagare, är de i första hand 

 69



invandrare? Samma fråga kan ställas om kvinnor, är de i första hand kvinnor och i andra hand 
företagare? Om de är invandrare eller kvinnor, är detta då så viktigt att det måste skrivas ut?  
 
Företagaren som diskursivt subjekt är en man. Kvinnor och invandrare är kanske inte riktiga 
företagare, de är invandrarföretagare och kvinnliga företagare. Deras sätt att företaga beskrivs som 
annorlunda - både implicit och explicit. Däremot ökar kvinnor och invandrare betydelsen av fältet 
företagande, och ger Eget Företag en möjlighet att anta en politisk korrekt diskurs.  Eget Företag 
beskriver uttryckligen hur de klarar sig bra utan specialprogram, hur de behandlar alla lika o s v. 
Kvinnor och invandrare inbjuds i diskursen eftersom de ökar företagarfältets makt, eller betydelse, 
men de får inte ändra företagandets betydelse. Om företagande för kvinnor och invandrare uttrycks 
vara mindre hierarkiskt, mindre formellt och tar större hänsyn till familjen, än mäns företagande, ryms 
inte detta inom begreppet företagare - därför måste de konstrueras som annorlunda. Betydelsen 
företagare får inte ändras till att stå för dessa annorlunda kriterier. Därför kommer även de 
framgångsfaktorer som kvinnor och invandrare har, skilja sig från (vita) mäns. Det är naturligt för män 
att vara företagare men inte för dessa andra grupper, de behöver då andra faktorer för att lyckas, t ex 
extern hjälp, ett fungerande nätverk, mer kompetens e t c. I förlängningen kan detta leda till, för att 
understryka en likhet med min studie och tidigare, att män kan bekräftas som företagare och män, 
eftersom de uppfyller bilden av företagare och den ekvivaleras med en man, medan kvinnor varken 
bekräftas som företagare eller kvinnor. De uppfyller inte kraven för Företagaren men är inte heller 
riktiga kvinnor. Detta gör att representationen av företagaren i Eget Företag får konsekvenser för 
kvinnor som företagare, om de tar till sig representationen vill säga. Om de identifierar sig med 
subjektpositionen kvinnlig företagare istället för företagare, kommer de att stanna i att vara 
annorlunda. De utmanar inte diskursen utan kanske till och med, vilket är fallet på flera ställen i Eget 
Företag, bekräftar den själva. På så vis fortsätter kvinnor och invandrare att vara ständiga tvåor och 
treor i diskursen om företagande. 
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