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Sammendrag 

Denne masteroppgaven undersøker hva som kjennetegner representasjonen av kvinnelige 

toppledere i Aftenposten-spalten Livet på toppen og i Dagens Næringsliv-spalten 

Lederintervjuet. Målet er å kartlegge hvorvidt det eksisterer forskjeller i representasjonen av 

kvinner og menn, samt å avdekke hva som kjennetegner medierepresentasjonen av de 

kvinnelige lederne. Oppgavens utvalg strekker seg fra 2014 til og med 2018, og inneholder 

samtlige intervjuer publisert i denne perioden. For å kartlegge representasjonen er det 

gjennomført en kvantitativ innholdsanalyse av hele utvalget, samt en kvalitativ tekstanalyse av 

et utvalg intervjuer. Analysen viser at kjønnsbalansen i spaltene er relativt jevn, med en liten 

overvekt av kvinner. Den avdekker også at kvinner, i større grad enn menn, omtales i 

kjønnsrelaterte termer og i sammenheng med familiære forhold. Menn, på den andre siden, 

omtales i noe større grad enn kvinnene, ved bruk av alder og utseende. Studien har også 

undersøkt hvorvidt journalistene benytter stereotypier knyttet til kvinnelige ledere i sin omtale 

av de kvinnelige lederne. Hyppigst brukt er gjennombrudds- og jernkvinnestereotypiene. Noen 

av lederne bruker også betegnelsen flink pike i sin omtale av andre ledere, og studiens 

teoretiske bidrag er en konseptualisering av en ny type lederstereotypi; flink pike’. 
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Abstract 

The thesis at hand examines what characterizes the representation of female leaders in two 

newspaper columns; Aftenpostens’ column ‘Livet på toppen’ (Life at the Top) and Dagens 

Næringsliv’s column ‘Lederintervjuet’ (The Leader Interview). The aim is to determine 

whether or not these newspaper columns represent women and men differently, as well as to 

reveal what characterizes the media representation of female leaders. The thesis sample extends 

from 2014 through 2018, containing all the interviews published during this period. In order to 

map the representation, a quantitative content analysis of the entire sample was carried out, as 

well as a qualitative text analysis of a selection of interviews form the sample. The analysis 

shows that the gender balance in the columns is relatively equal, with a small majority of 

women being represented. It also shows that women, to a greater extent than men, are referred 

to in gender-related terms and in relation to their role in the family. Men, on the other hand, 

are referred to in a greater extent than women when discussing age and appearance. The study 

also examined whether journalists use gender stereotypes in their representation of female 

leaders. It was found that most commonly used are the ‘breakthrough’ and ‘iron-woman’; 

stereotypes. Some of the leaders represented also used the term ‘good girl’ in their mention of 

other leaders, and the study’s theoretical contribution is a conceptualization of a new type of 

leadership stereotype, namely, ‘the good girl’. 

 



  IX 

  



 X 

Forord 

 

WOW, det føles fantastisk å endelig sette strek for arbeidet med denne masteroppgaven. Det 

har vært en utfordrende, lærerik og tidvis frustrerende prosess, og det føles godt og endelig 

være i mål. Uten mine dyktige veiledere vet jeg ikke hvordan dette hadde gått. Så tusen takk 

til mine kunnskapsrike veiledere Gry Rustad (V18-V19) og Eli Skogerbø (H18-V19) for 

deres interesse, støtte og tro på at dette skulle gå til slutt.  

 

Jeg vil også takke for to fine år på IMK. Uten lange pauser, turer og morsomme lunsjer hadde 

tiden her vært kjedelig.  Til mine gode kolleger, takk for forståelse for at masteroppgaven måtte 

være førsteprioritet i mai.  Lena, bestevenn og superhelt, at noen skulle melde seg frivillig til å 

lese korrektur hadde jeg ikke trodd, du er en stjerne! Bestevenner, Mams og paps, Anna og Ida, 

takk for at dere alltid heier, jeg er heldig. Merete og Julie, og ikke minst Jørn Hoel – sammen 

kom vi oss over målstreken, samtidig. En liten shout-out til Beyonce er også på sin plass, ikke 

bare har hun gjort det kult å være feminist, hun har også vært soundtracket til denne oppgaven. 

 

Nå er masterlivet over, og jeg gleder meg til å ta fatt på livet utenfor boblen (med en viss 

tyngde jeg trenger) HURRA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi Waage Rasmussen 

Oslo, 03. juni 2019 



  XI 

  



 XII 

Innholdsfortegnelse 

 

 

1 Innledning__________________________________________________________________________________________________ 1 

1.1 Tema og bakgrunn for oppgaven ____________________________________________________________________ 1 

1.2 Problemstilling _____________________________________________________________________________________________ 2 
1.1.1 Hvorfor undersøke medierepresentasjoner av lederkvinner? _________________________________ 3 
1.1.2 Hvorfor Aftenposten og Dagens Næringsliv? ___________________________________________________ 4 
1.1.3 Avklaringer og utelatelser ________________________________________________________________________ 4 

1.4 Tidligere forskning _________________________________________________________________________________________ 4 

1.2 Oppgavens struktur/kapitteloversikt ________________________________________________________________ 7 

2 Teorikapittel _______________________________________________________________________________________________ 9 

2.1 Massemedier og kjønn ________________________________________________________________________________ 9 
2.1.1 Feministisk kritikk av mediene _________________________________________________________________ 10 

2.2 Kjønn og det å gjøre kjønn __________________________________________________________________________ 10 
2.2.1 Femininitet og maskulinitet _____________________________________________________________________ 12 
2.2.2 ‘The double bind’ _________________________________________________________________________________ 13 

2.3 Representasjon_______________________________________________________________________________________ 14 

2.4 Stereotypier __________________________________________________________________________________________ 15 
2.4.1 Kjønnsstereotypier ______________________________________________________________________________ 16 
2.4.2 Kvinnelige lederstereotypier ____________________________________________________________________ 16 
2.4.3 De ulike lederstereotypiene _____________________________________________________________________ 17 

2.5 Journalistikkens former, metoder og makt _________________________________________________________ 19 
2.5.1 Hva er journalistikk ______________________________________________________________________________ 20 
2.5.2 Journalistisk vinkling og tolkningsrammer ____________________________________________________ 20 
2.5.3 Nyhetskriterier ___________________________________________________________________________________ 22 
2.5.4 Det journalistiske intervju_______________________________________________________________________ 22 

2.6 Feminisme____________________________________________________________________________________________ 23 

2.7 Hypoteser og forventninger _________________________________________________________________________ 24 

2.8 Oppsummering av teorikapittel _____________________________________________________________________ 25 

3 Metodekapittel ___________________________________________________________________________________________ 27 

3.1 Metodekapittelets oppbygning ______________________________________________________________________ 28 

3.2 Studiens design ______________________________________________________________________________________ 28 

3.3 Kvantitativ innholdsanalyse _________________________________________________________________________ 29 
3.3.1 Studiens utvalg - Aftenposten og Dagens Næringsliv __________________________________________ 30 
3.3.2 Datainnsamling __________________________________________________________________________________ 31 
3.3.3 Variabler og utarbeidelse av kodebok __________________________________________________________ 32 
3.3.4 Studiens kvalitet: reliabilitet, validitet og generalisering _____________________________________ 34 

3.4 Kvalitativ tekstanalyse ______________________________________________________________________________ 35 
3.4.1 Ideologisk tekstanalyse __________________________________________________________________________ 37 
3.4.2 Tekstens kontekst________________________________________________________________________________ 37 
3.4.3 Fremgangsmåte og utvalg _______________________________________________________________________ 38 



  XIII 

3.4.4 Metodens kvalitet – pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet_____________________________ 38 
3.4.5 Oppsummering av kapitlet ______________________________________________________________________ 40 

4 Lederrepresentasjoner i Aftenposten og Dagens Næringsliv – et overblikk ____________________ 41 

4.1 Kjønnsbalansen i de to spaltene _____________________________________________________________________ 41 
 ______________________________________________________________________________________________________________ 42 

4.2 Journalistenes kjønn _________________________________________________________________________________ 43 

4.3 Omtale av kjønn _____________________________________________________________________________________ 45 

4.4 Omtale av familiære forhold ________________________________________________________________________ 46 

4.5 Utseende og alder ____________________________________________________________________________________ 47 

4.6 Diskusjon av funn ____________________________________________________________________________________ 47 
4.6.1 Kvinner er overrepresentert ____________________________________________________________________ 47 
4.6.2 Har journalistens kjønn noe å si? _______________________________________________________________ 50 
4.6.3 Er kvinnelige ledere først og fremst kvinner?__________________________________________________ 51 
4.6.4 Forsterkes de tradisjonelle kjønnsrollene? ____________________________________________________ 53 
4.6.5 Utseende og alder ________________________________________________________________________________ 54 

4.7 Oppsummering av funn og analyse _________________________________________________________________ 54 

5 Representasjon av norske toppledere ________________________________________________________________ 56 

5.1.1 Gangen i analysen ________________________________________________________________________________ 57 
5.1.2 Forbehold_________________________________________________________________________________________ 58 

5.2 En overordnet kjønnsrelatert vinkling ______________________________________________________________ 58 

5.3 Kvinner som lærer av gutta _________________________________________________________________________ 58 
5.3.1 Presentasjon av intervjuene_____________________________________________________________________ 59 
5.3.2 Når kildene trekker frem kjønn _________________________________________________________________ 59 
5.3.3 Når journalisten trekker frem kjønn____________________________________________________________ 62 
5.3.4 Diskusjon og oppsummering – opprettholder den maskuline normen ______________________ 63 

5.4 Metaforbruk: flinke piker og dronninger ___________________________________________________________ 65 
5.4.1 Presentasjon av intervjuene_____________________________________________________________________ 65 
5.4.2 Pippi-jenter og selvstendige kvinner ___________________________________________________________ 67 
5.4.3 Dronningen, superkvinnen, den flinke piken og it-jenta ______________________________________ 69 
5.4.4 Diskusjon og oppsummering - ikke bare en leder _____________________________________________ 72 

5.5 Feministene __________________________________________________________________________________________ 74 
5.5.1 Presentasjon av intervjuene_____________________________________________________________________ 74 
5.5.2 Feministene ______________________________________________________________________________________ 75 
5.5.3 Diskusjon og oppsummering - foregangskvinner ______________________________________________ 79 
5.5.4 Kvinner som etterlyser flere kvinner ___________________________________________________________ 80 
5.5.5 Presentasjon av intervjuene_____________________________________________________________________ 81 
5.5.6 ‘Løfter andre kvinner opp og frem’ _____________________________________________________________ 82 
5.5.7 Oppsummering og diskusjon - med likestilling på agendaen _________________________________ 88 

5.6 Den maskuline normen? _____________________________________________________________________________ 89 

5.7 Konseptutvikling – flink pike som egen stereotypi _________________________________________________ 91 

5.8 Oppsummering av kapitlet __________________________________________________________________________ 93 

6 Avslutning og konklusjon _______________________________________________________________________________ 94 

6.1 Hvordan er kjønnsfordelingen i Lederintervjuet og Livet på toppen ______________________________ 94 

6.2 Hvilke forskjeller kjennetegner representasjonen av kvinner og menn i spaltene? _______________ 95 

6.3 På hvilke måter er medierepresentasjonene av de kvinnelige topplederne preget av generelle 
stereotypier knyttet til kvinnelig lederskap? _________________________________________________________________ 96 



 XIV 

6.4 Anvendes feminine karakteristikker i representasjonen av de kvinnelige lederne? _______________ 97 

6.5 Konklusjon ___________________________________________________________________________________________ 98 

6.6 Studiens begrensninger______________________________________________________________________________ 99 

6.7 Studiens bidrag og fremtidig forskning _____________________________________________________________ 99 

Litteraturliste _________________________________________________________________________________________________ 102 

Vedlegg / Appendiks _________________________________________________________________________________________ 114 

Figurliste 

Figur 1: Prosentfordeling av ledere fordelt på kjønn over tid. Kvinner Aftenposten N= 67, 

Menn Aftenposten 87, N=, kvinner Dagens Næringsliv N= 128, menn Dagens Næringsliv N= 

96.............................................................................................................................................. 42 
Figur 2: Kjønnsfordeling totalt i de to avisene. N = 195 kvinner og N = 183 menn. .............. 42 
Figur 3: Kjønnsfordeling i de to avisen over tid, per år per kjønn........................................... 43 
Figur 4: Journalistenes kjønn. Kvinnelig journalist Aftenposten N=118, mannlig journalist 

Aftenposten N=35, kvinnelig og mannlig byline N = 1. Kvinnelig journalist Dagens 

Næringsliv N=214, Mannlig journalist Dagens Næringsliv = 8, kvinnelig og mannlig byline 

Dagens Næringsliv N=2. .......................................................................................................... 44 
Figur 5: Hvem skriver om hvem. ............................................................................................. 44 
Figur 6: Kjønnsrelatert tittel i saker med menn (Dagens Næringsliv), N=5 saker, 

kjønnsrelatert tittel i saker med kvinner (Dagens Næringsliv) N= 10 saker. Kjønnsrelatert 

tittel i saker med menn (Aftenposten) N= 6 saker, kjønnsrelatert tittel i saker med kvinner 

(Aftenposten) N= 11 saker. ...................................................................................................... 45 
Figur 7: Omtale av kjønn i intervjuet totalt. Omtale av kjønn, menn i Aftenposten N=5 saker, 

omtale av kjønn, kvinner i Aftenposten N= 24 saker. Omtale av kjønn, menn i Dagens 

Næringsliv 7 saker, Omtale av kjønn, kvinner i Dagens Næringsliv 35 saker. ....................... 46 
Figur 8: Spørsmål om familie. Kvinner i Aftenposten N=31, Menn i Aftenposten N=28, 

Kvinner i Dagens Næringsliv N=35, menn i Dagens Næringsliv N=18 ................................. 46 
Figur 46: Retriever, dekning av "Flink pike" over tid, N=171 artikler. ................................... 92 

 

Bildeliste 

Bilde 1: Faksimilie Aftenposten, 06.10.2015 .......................................................................... 59 
Bilde 2: Faksimile Aftenposten, 28.10.2015 ........................................................................... 59 
Bilde 3: Faksimile Aftenposten, 26.10.2014 ........................................................................... 59 
Bilde 4: Faksimile Aftenposten, 26.10.2014.: ......................................................................... 60 
Bilde 5: Faksimile Aftenposten, 06.10.2015 ........................................................................... 61 
Bilde 6: Faksimile Aftenposten, 28.10.2015 ........................................................................... 62 
Bilde 7: Faksimilie Aftenposten, 31.01.2015 .......................................................................... 65 
Bilde 8:  Faksimilie Dagens Næringsliv, 05.11.2017 .............................................................. 65 
Bilde 9: Faksimilie Aftenposten, 09.09.2014 .......................................................................... 66 
Bilde 10: Faksimile Dagens Næringsliv, 09.04.2016 .............................................................. 66 
Bilde 11: Faksimile Dagens Næringsliv, 27.09.2015 .............................................................. 66 
Bilde 12: Faksimile Aftenposten, 31.10.2017 ......................................................................... 66 
Bilde 13: Faksimilie Dagens Næringsliv, 01.11.2015 ............................................................. 66 
Bilde 14: Faksimile Dagens Næringsliv, 27.09.2015 .............................................................. 67 
Bilde 15: Faksimile Aftenposten 09.09.2014 .......................................................................... 69 
Bilde 16: Faksimile Aftenposten 09.09.2014 .......................................................................... 69 



  XV 

Bilde 17: Faksimile Aftenposten, 31.01.2015 ......................................................................... 71 
Bilde 18: Faksimile, Dagens Næringsliv 01.11.2015 .............................................................. 72 
Bilde 19: Faksimile Dagens Næringsliv, 09.04.2017 .............................................................. 75 
Bilde 20: Faksimile Aftenposten, 08.03.2015 ......................................................................... 75 
Bilde 21: Faksimile Dagens Næringsliv, 25.02.2018 .............................................................. 75 
Bilde 22: Faksimile, Dagens Næringsliv 25.02.2018. ............................................................. 76 
Bilde 23: Faksimile, Aftenposten 07.03.2015 ......................................................................... 77 
Bilde 24: Faksimile Aftenposten 07.03.2015 .......................................................................... 77 
Bilde 25: Faksimile Dagens Næringsliv, 09.04.2017 .............................................................. 78 
Bilde 26: Faksimile Dagens Næringsliv, 12.08.2018 .............................................................. 81 
Bilde 27: Faksimile Dagens Næringsliv, 12.08.2018 .............................................................. 81 
Bilde 28: Faksimile Aftenposten, 01.10.2017 ......................................................................... 81 
Bilde 29: Faksimile Dagens Næringsliv, 12.11.2017 .............................................................. 81 
Bilde 30: Faksimile Dagens Næringsliv, 01.07.2018 .............................................................. 81 
Bilde 31: Faksimile Aftenposten 10.05.2018 .......................................................................... 82 
Bilde 32: Faksimile, Dagens Næringsliv 12.08.2018 .............................................................. 82 
Bilde 33:Faksimile Dagens Næringsliv 12.11.2017 ................................................................ 83 
Bilde 34: Faksimile Dagens Næringsliv 12.11.2017 ............................................................... 83 
Bilde 35: Faksimile Aftenposten, 30.09.2017 ......................................................................... 84 
Bilde 36: Faksimile Aftenposten 30.09.2017 .......................................................................... 85 
Bilde 37: Faksimile Dagens Næringsliv 11.10.2015 ............................................................... 86 
Bilde 38: Faksimile Dagens Næringsliv 11.10.2015 ............................................................... 86 
Bilde 39: Faksimile, Dagens Næringsliv, 01.07.2018. ............................................................ 87 
Bilde 40: Faksimile Aftenposten 10.05.2018 .......................................................................... 87 
Bilde 41: Faksimile Aftenposten 10.05.2018 .......................................................................... 88 
 

 

file://///Users/HeidiRasmussen/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/Masteroppgave%20i%20mal%20-%20Heidi%20Waage%20Rasmussen.docx%23_Toc10421166
file://///Users/HeidiRasmussen/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/Masteroppgave%20i%20mal%20-%20Heidi%20Waage%20Rasmussen.docx%23_Toc10421167
file://///Users/HeidiRasmussen/Library/Mobile%20Documents/com~apple~CloudDocs/Masteroppgave%20i%20mal%20-%20Heidi%20Waage%20Rasmussen.docx%23_Toc10421170




 1 

1 Innledning 
 

1.1 Tema og bakgrunn for oppgaven 

“The media are a powerful force in shaping how we see the world, what we think, and often 

how we act. They should be an example of gender equality, depicting women in diverse 

jobs and situations and representing women in all areas of coverage. And yet the media is 

still, in large prat, doing the opposite” (Mlambo-Ngcuka, 2015). 

 

Sitatet over stammer fra forordet i den internasjonale rapporten Global Media Monitoring 

Project (GMMP), et verdensomspennende prosjekt som måler kjønnsbalanse og kvinnelig 

representasjon i medier verden over. Prosjektet ble lansert i 1995, og har siden den gang 

gjennomført undersøkelser som kartlegger kjønnsfordelingen i mediene i flere land.  

Resultatene fra 2015 viste at kun 27 prosent av kildene brukt i norsk presse, på en tilfeldig 

valgt dag, var kvinner. Verdensgjennomsnittet var på 24 prosent (GMMP, 2015). Dette er en 

nedgang fra 2010, hvor andelen kvinner i de utvalgte norske mediene utgjorde 31 prosent. 

 

Til tross for at vi liker å omtale oss selv som borgere i et av verdens mest likestilte land, vitner 

funnene fra GMMP om at mediene ikke representerer denne likestillingen. Og selv om vi troner 

nest øverst på likestillingstoppen på verdensbasis, kun forbigått av Island, havner Norge på en 

39. plass når det kommer til kjønnslikestilling i landets topposisjoner (World Economic Forum, 

2018). I SSBs undersøkelse av Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene kommer det frem 

at 64,1 prosent av alle lederposisjoner besittes av menn, mot 35,9 prosent kvinner (Fredriksen, 

2019).   I COREs Topplederbarometer fra 2018 kommer det frem at kun 21 av de 200 største 

selskapene har en kvinnelig administrerende direktør. Oversikten viser også at det er en 

overvekt av menn i toppledergruppen i ni av ti bransjer, og at det kun er helsesektoren at 

kjønnsfordelingen er lik. Det er dårligst kjønnsfordeling i industrisektoren. Likevel peker 

kartleggingen på en liten positiv utvikling med en økning av kjønnsbalanse i toppledergrupper 

med to prosent siden 2016 (Institutt for samfunnsforskning, 2018). 

 

Innad i mediehusene er kjønnsbalansen også i mennenes favør. I en undersøkelse gjennomført 

av Mediebedriftenes landsforening i 2018 kom det frem at 61 prosent av lederne i redaksjonelle 

bedrifter er menn, og 79 prosent av de som sitter i ledergruppene i norske mediekonsern er 

menn (Mediebedriftenes landsforening, 2018). Blant norske journalister er kjønnsbalansen 
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jevnere, og ifølge medlemsstatistikken til Norsk journalistlag er 43 prosent av medlemmene 

kvinner (Norsk journalistlag, 2018). 

 

Den ujevne kjønnsbalansen som preger toppen av norsk næringsliv fikk i november 2018 også 

politisk oppmerksomhet. Daværende barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland 

og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte en liste med forslag til tiltak norsk 

næringsliv kan iverksette for å øke kvinneandelen på toppen (NTB, 2018). Fra medienes side 

jobbes det også aktivt med å bedre kjønnsbalansen blant kildene (Grut, 2019). 

 

Norsk forskning på medier og kjønn viser at det er makteliter som dominerer nyhetsbildet 

(Øvrebø, 2015, 52), og ser man dette i lys av kjønnsbalansen på toppen av norsk næringsliv er 

det kanskje ikke så overraskende at det er nettopp menn som får mest medieoppmerksomhet. 

Menn dominerer altså både i mediene og på toppen av næringslivet. At kvinner er 

underrepresentert i mediene er ikke noe nytt, og veien mot en jevnere kjønnsbalanse i norsk 

presse tar tid (Eide, 2012, 136). Hvilke kvinner som får taletid i mediene har variert med årene. 

I 2010 dominerte kvinnelige kilder som case, ved at de bidro med personlig erfaring (Eide, 

2012, 136). I 2014 hadde dette endret seg, og det var da lederkvinnene som fikk mest 

spalteplass i norske aviser (Save og Hagen, 2015, 84). I denne oppgaven er det 

medierepresentasjoner av norske kvinnelige ledere som skal undersøkes. 

 

1.2 Problemstilling 

Denne studien er et punktnedslag og skal undersøke hvordan kvinnelige toppledere 

representeres i to av landets største nettaviser, Aftenposten og Dagens Næringsliv (Kantar, 

2017). Da temaet er bredt har jeg valgt å se på hvordan lederne blir representert i to av avisenes 

faste intervjuspalter, henholdsvis Livet på toppen og Lederintervjuet. De to spaltene består av 

korte intervjuer med norske toppledere, og inneholder relativt faste spørsmål.  Utvalget i denne 

oppgaven strekker seg over fire år, fra spaltenes opprinnelse i 2014 og til og med utgangen av 

2018. Oppgavens formål er å besvare følgende problemstilling: 

 

Hva kjennetegner representasjonen av kvinnelige toppledere i Aftenposten-spalten Livet på 

toppen, og i Dagens Næringsliv-spalten Lederintervjuet, og hvilke forskjeller preger 

representasjonen av kvinner og menn i disse spaltene? Og på hvilken måte preges intervjuene 

av stereotypier knyttet til kvinnelige ledere og feminine karakteristikker?  
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For å kunne besvare denne problemstillingen har jeg valgt å operasjonalisere den i fire 

forskningsspørsmål: 

 

1. Hvordan er kjønnsfordelingen i Lederintervjuet og Livet på toppen over tid?  

2. Hvilke forskjeller kjennetegner representasjonen av kvinner og menn i spaltene?  

3. Anvendes feminine karakteristikker i representasjonen av de kvinnelige lederne?  

4. På hvilke måter er medierepresentasjonene av de kvinnelige topplederne preget av 

generelle stereotypier knyttet til kvinnelig lederskap?  

 

For å besvare de to første forskningsspørsmålene vil jeg gjennomføre en kvantitativ 

innholdsanalyse for å avdekke hvordan kjønnsbalansen er, og for å kartlegge hvorvidt 

innholdet i intervjuene varierer mellom kjønnene. For å kunne besvare de to siste 

forskningsspørsmålene skal jeg gjennomføre en kvalitativ tekstanalyse av et utvalg av tekstene 

for å se om stereotypiene er tilstede. Målet er å bruke funnene fra disse analysene når 

hovedproblemstillingen skal besvares.  

 

I denne oppgaven vil representasjon peke på medienes representasjon av lederne samt ledernes 

selvrepresentasjon. Representasjon vil i denne oppgaven forstås som en gjengivelse eller en 

konstruksjon av noe (Larsen, 2008, 22), det vil også forstås som en normativ språkfunksjon 

som bidrar til en kategorisering av ulike fenomener (Butler, 2008, 2).  Representasjonsbegrepet 

vil utdypes ytterligere i teorikapitlet.  

 

1.1.1 Hvorfor undersøke medierepresentasjoner av lederkvinner? 

Nyhetsmediene blir ofte beskrevet som vårt vindu ut mot verden, og budskapet mediene 

formidler er en sentral kilde til informasjon om samfunnet vi lever i. Mediene gir oss innblikk 

i hvordan verden henger sammen og påvirker hvordan vi oppfatter den. De påvirker våre 

holdninger og bidrar til å forme vår identitet (Waldahl, 1999, 231) Mediene bidrar også til å 

påvirke den offentlige opinionen og til å konstruere og forsterke kjønnede bilder av kvinner og 

menn (Mannila, 2017, 15). Studier av medierepresentasjoner av kvinner er viktige, ikke bare 

fordi de sier noe om hvilket bilde mediene skaper av disse individene, men også fordi de 

påvirker måten vi oppfatter kvinner på.  
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1.1.2 Hvorfor Aftenposten og Dagens Næringsliv? 

Flere medier tar nå grep for å bedre kjønnsbalansen i innholdet de produserer (Grut, 2019). 

Ifølge nettstedet journalisten.no har både Aftenposten og Dagens Næringsliv uttalte mål om å 

jevne ut kjønnsbalansen i sine aviser. Aftenposten retter fokus på kildebruken ved å benytte en 

bot som måler antallet kvinnelige kilder i avisen hver dag, mens Dagens Næringsliv har tatt i 

bruk et verktøy som skal måle antall kvinner på forsiden av nettavisen (Svendsen, 12.10.2018). 

At begge avisene har et uttalt mål om å øke andelen kvinnelige kilder kan tyde på en bevissthet 

om å bedre kjønnsbalansen, noe som igjen gjør det interessant å studere kvinnelig 

representasjon i disse avisene. Avisene er også blant landets ti mest leste aviser (Kantar, 2017), 

med en målgruppe som består av høyt utdannede og høytlønnede mennesker (Kantar TNS 2019 

og Schibsted 2019). Dagens Næringsliv har også opprette en Facebook-gruppe for kvinner, den 

har fått navnet « DN Kvinner – for deg som er interessert i økonomi og likestilling» (Jor, 2019), 

hvor de blant annet etterlyser innspill til kilder og tema avisen kan løfte frem, dette peker på at 

de har mål om å løfte kvinneandelen i sitt innhold. 

 

1.1.3 Avklaringer og utelatelser 

I denne oppgaven rettes det fokus mot representasjoner av kvinnelige ledere i to faste 

intervjuspalter i Aftenposten og Dagens Næringsliv. Oppgaven vil ikke søke å definere hva 

som kjennetegner lederskapsbegrepet, til det er den for lite omfattende. Hvem som er leder vil 

her bestemmes av hvem som kommer til i avisspaltene. Denne undersøkelsen vil heller ikke 

analysere representasjon av politikere, bakgrunnen for dette er at det eksisterer flere studier av 

representasjon av kvinnelige politikere enn av kvinnelige toppledere.  

 

1.4 Tidligere forskning 

Tidligere forskning fra både inn- og utland konkluderer med at kvinner er underrepresentert i 

mediene (GMMP 2015; Eide, 2000 og 2012). Jeg vil nå gi et overblikk av hva som preger 

forskningen på medierepresentasjoner av kvinner. Deler av teorikapitlet vil også basere seg på 

tidligere forskning. 
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Tallene fra GMMP vitner om at kvinner er sterkt underrepresentert i norske medier. Dette 

støttes av flere norske forskere. Ida Save og Åsta Hoem Hagen 1  undersøkte i 2014 

kvinnerepresentasjoner i et utvalg av den norske dagspressen, og målet var å se hvorvidt 

kjønnsbalansen hadde bedret seg siden professor Elisabeth Eide gjennomførte tilsvarende 

studier i 1991 og 1999 (Save og Hagen, 2015, 77). Undersøkelsen viste at 20 prosent av 

oppslagene i utvalget fra 2014 var kvinnelige, det vil si at hovedkilden var kvinne, bildet var 

av en kvinne, eller at saken handlet om eller henvendte seg til kvinner (Save og Hagen, 2015, 

78,80).  Også førstelektor ved Høgskolen i Volda, Turid Øvrebø, har sett på representasjon av 

kvinner og menn i norske medier. I sin studie av Dagsrevyen i 2013 konkluderte hun med at 

32 prosent av kildene som ble brukt i sendingen var kvinner, en økning fra 2009 hvor andelen 

kvinner var 28 prosent (Øvrebø, 2015, 43). Også på nett ser man at det er mannen som 

dominerer. I sin studie av kildebruken i nettavisene til Nordlys og Adresseavisen, konkluderte 

Lisbeth Morlandstø og Hege Lamark (2015, 195) med at mennene dominerer også her, med 79 

prosent mannlige kilder mot 21 prosent kvinnelige. Ser man på de globale tallene fra GMMP 

2015, ser man at kvinner også er underrepresentert på verdensbasis. I alt var 24 prosent av 

kildene i det internasjonale utvalget kvinner (GMMP 2015). At kvinner er underrepresentert er 

en tendens som har vedvart over tid. 

 

I Save og Hagens (2015) undersøkelse kom det frem at det i hovedsak var lederkvinnen som 

fikk taletid i mediene, og totalt utgjorde denne delen av utvalget 24 prosent. Save og Hagen 

påpeker at dette kan være en naturlig følge av at flere kvinner har inntatt lederposisjoner, i 

tillegg til at kildeutvalget i avisene er topptungt (Save og Hagen, 2015, 77, 80, 84-85). Den 

samme tendensen gjorde seg gjeldende i Lamark og Morlandstøs studie, hvor det kom frem at 

flertallet av de kvinnelige kildene var ledere, tett etterfulgt av kvinner som privatpersoner. Ser 

man på fordelingen av menn ser man at 49 prosent av de mannlige kildene var ledere, og at 

kun 10 prosent stod frem som privatpersoner (Morlandstø og Lamark, 2015, 197). I Øvrebøs 

studie av Dagsrevyen fra 2013 var det den ordinære kvinnen som dominerte, altså kvinner som 

var der i form av seg selv som privatperson, mens menn i hovedsak var der som elite eller 

eksperter på et felt (Øvrebø, 2015, 45). Slik var det også i 2010, da dominerte kvinnelige 

intervjuobjekt som case eller offer når de havnet i mediene (Eide, 2012, 136).  

 

                                                 
1 Avisene de undersøkte var VG, Dagsavisen, Vårt Land, Adresseavisen, Nordlys og Bergens Tidende. Utvalget 

bestod av saker fra en konstruert uke i 2014, og undersøkelsen så kun på redaksjonelt innhold (Save og Hagen, 

2015, 78) 
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Uavhengig av hvilke kvinner som kommer frem i mediene, ser man at det er elitekildene som 

preger nyhetsbildet. At nyhetsbildet er mannstungt er dermed kanskje ikke så overraskende 

med tanke på den ujevne kjønnsfordelingen på toppen av norsk nærings- og samfunnsliv 

(Allern, 2001, 67). At Norge har hatt kvinnelig statsminister og finansminister kan ha en 

innvirkning på at lederkvinnen er den kvinnetypen som får mest taletid i mediene.  

 

Ser man på den faktiske representasjonen av kvinner i mediene, altså hvordan de omtales, bærer 

dekningen også preg av å være kjønnsdelt. Felles for mye av den internasjonale forskningen 

på medierepresentasjoner av kvinner står tanken om at mediene holder fast ved tradisjonelle 

og stereotypiske representasjoner av kvinner (Byerly og Ross, 2004, 9). Flere har undersøkt 

måten kvinnelige politikere fremstilles på, og mye tyder på at medierepresentasjoner av 

kvinner er både kjønnsrelatert og stereotypisk, det vi si at de først og fremst er kvinner, dernest 

politikere eller ledere. Dette støttes også av Eide (2000, 63) som påpeker at norske kvinner i 

lederposisjoner får flere spørsmål om hvordan de kombinerer sitt privat- og familieliv med 

karrieren, samtidig som kvinner for øvrig hyppig kobles til sin rolle som mor, kone og ofre. 

Ser man til utlandet er tendensen den samme og representasjoner av kvinnelige politikere 

knyttes også hyppig opp mot tradisjonelle kjønnsroller (Gill, 2007, 118). Videre viser også 

eksempler fra internasjonal forskning av kvinnelige ledere får mer oppmerksomhet for sitt 

utseende enn for jobben de faktisk gjør (Ross, 2004, 64). 

 

I sin bok Women Leaders and Gender Stereotyping in The UK Press, A Poststructuralist 

Approach, undersøker Judith Baxter (2018) hvordan kvinnelige lederer fremstilles i den 

britiske pressen. Hun hevder at aviser ofte konstruerer kvinnelige ledere på en måte som kan 

være skadelig for fremtidige kvinnelige ledere, og mener representasjonene er essensialistiske, 

reduserende og tidvis også seksualiserende (Baxter, 2018, 1). Hun hevder også at til tross for 

at medietekster ikke er kjønnsrelaterte i utgangspunktet, så kan man finne kjønnsrelaterte 

holdninger ved å se på ordbruk eller grammatikk (Baxter, 2018, 77). Også forskning gjort av 

professor i politikk Donatella Campus (2013) viser at det er stor forskjell på hvordan kvinner 

og menn i lederstillinger representeres i amerikansk presse, og også hun konkluderer med at 

kvinnelige ledere kobles hyppigere til sitt privatliv enn menn. Hun trekker frem at kvinnelige 

ledere ofte blir sett i sammenheng med deres rolle som mor og husmor, og at de ofte må 

forholde seg til spørsmål knyttet til dette. Menns privatliv blir først et tema når det oppstår 

trøbbel på hjemmebane (Campus, 2013, 27). Campus beskriver også hvordan ledelse kulturelt 

og historisk sett har vært konnotert til maskulinitet, og at dette i stor grad kan skyldes at menn 
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med makt ofte har vært offentlige og synlige, mens kvinner med makt har hatt en mer uformell 

makt (Campus, 2013, 10-11). Campus (2013, 11) belyser videre hvordan forholdet mellom 

kjønn og ledelse forankres via generelle stereotypier om kvinner og menn. 

 

Flere har spekulert i hvorvidt journalistenes kjønn påvirker hvem som velges som kilder. Ser 

man på medlemsstatistikken til norsk journalistlag ser man at 43,47 prosent av medlemmene 

var kvinner i 2018 (Norsk journalistlag, 2018). Dersom det var en statistisk sammenheng 

mellom journalistenes kjønn og kildevalg ville kjønnsfordelingen antagelig vært jevnere. Ifølge 

Save og Hagens undersøkelse fra 2014 skriver kvinnelige journalister noe flere saker om 

kvinner enn sine mannlige motparter, og halvparten av sakene de kvinnelige journalistene 

skrev hadde kvinner representert. I sakene skrevet av menn var kvinner representert i en 

tredjedel av oppslagene (Save og Hagen, 2015, 88). Øvrebøs studie peker på den andre siden 

mot at kjønnsbalanse innad i redaksjonene ikke nødvendigvis fører til kjønnsbalanse i 

nyhetssakene (Øvrebø, 2012, 55). Dette underbygges også av Lisbeth van Zoonen (1994, 65). 

 

1.2 Oppgavens struktur/kapitteloversikt  

Denne oppgaven er delt inn i seks kapitler. I det første kapitlet har det blitt gjort rede for 

studiens kontekst og valg av tema. Oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål har også 

blitt presentert, i tillegg til tidligere forskning på medierepresentasjoner av kjønn i norske og 

utenlandske medier. I det påfølgende kapitlet vil jeg gjøre rede for oppgavens teoretiske 

grunnlag. Jeg vil først gå gjennom litteratur og teorier knyttet til kjønn og den sosiale 

konstruksjonen av kjønn. Jeg vil så se nærmere på representasjonsbegrepet, før jeg introduserer 

stereotypier og lederskapsstereotypier. Videre vil medienes rolle i samfunnet, samt begreper 

og teori knyttet til nyheter og journalistikk presenteres. Avslutningsvis vil oppgavens hypoteser 

legges frem, samt en oppsummering av teorikapitlet.  

 

I oppgavens tredje kapittel vil studiens metodologi presenteres. Her vil jeg gjøre rede for 

metodevalg, bruk av kvantitativ innholdsanalyse og kvalitativ tekstanalyse, og jeg vil beskrive 

hvordan undersøkelsen er gjennomført. I denne delen vil oppgavens utvalg legges frem, og 

studiens validitet og reliabilitet vil vurderes.  Kapittel fire og fem utgjør studiens analyse. 

Kapittel fire er todelt, hvor den første delen er viet til presentasjon av funn fra den kvantitative 

innholdsanalysen, mens den påfølgende delen vil se funnene i lys av tidligere forskning og 

teori presentert i kapittel en og to.  
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Kapittel fem består av den kvalitative tekstanalysen. Her vil intervjuer med kjønnsrelatert 

vinkling undersøkes og diskuteres, og representasjon av kjønn vil studeres. Mot slutten vil jeg 

komme med en oppsummering av analysens mest sentrale funn. Etter analysen vil forslag til 

en ny stereotypi foreslås.  Oppgavens siste kapittel er konklusjonen, her vil det fremlegges en 

konklusjon basert på funn og analysen av disse. Oppgaves begrensninger vil også diskuteres, 

og det vil foreslås muligheter for fremditig forskning.   
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2 Teorikapittel  
I dette kapitlet vil oppgavens teoretiske grunnlag presenteres. Da oppgavens formål er å 

besvare en problemstilling knyttet til representasjon av kvinnelige ledere i to av landets aviser, 

vil den første delen av kapitlet gjøre rede for kjønns- og representasjonsbegrepet. Kjønn 

diskuteres sjelden uten at feminisme og likestilling trekkes frem, derfor vil det også fremlegges 

en kort presentasjon av disse begrepene i kombinasjon med begrepet interseksjonalisme.  

Oppgaven tar også sikte på å avdekke hvorvidt stereotypier anvendes når mediene portretterer 

kvinnelige ledere, og teorier knyttet til stereotypier og lederstereotyper vil følgelig også 

presenteres. Målet med oppgaven er å kunne si noe om hvordan mediene fremstiller kvinnelige 

ledere, derfor vil begreper som journalistikk, tolkningsrammer, nyhetsvurderinger og det 

journalistiske intervju belyses. 

 

2.1 Massemedier og kjønn 
 

De siste fem tiårene har feministiske medieforskere undersøkt forholdet mellom kjønn og 

medieinnhold, og som nevnt i innledningskapitlet er kvinner underrepresentert i den daglige 

mediedekningen (Koirala, 2018, 3, 72). Dette er problematisk da mye av medienes makt er 

knyttet til det faktum at de bidrar til å forme vår virkelighet (Campus, 2013, 22). Mediene har 

makt over samfunnet ved at de avgjør hva som blir fortalt og hvordan det fortelles. Måten 

informasjonen formidles på kan påvirke hvordan folk oppfatter verden og den aktuelle nyheten. 

Det er journalistene som velger hvem som kommer til ordet i de redaksjonelle mediene, og 

hvordan informasjonen disse kildene forteller blir formidlet, og på denne måten har de også 

makt (Bjerke, Øvrebø og Brurås, 2012, 29). 

 

Videre kan man også snakke om at publikum har makt over mediene, ved at mediene er 

avhengig av at publikum leser det de formidler (Schwebs og Østbye, 2013 271).  

Massemedienes påvirkning når det kommer til holdninger, verdier og kunnskap i dagens 

moderne samfunn er grundig dokumentert, og ulike medier bidrar til å overføre vår sosiale arv 

fra generasjon til generasjon. Det er derfor viktig å forske på hvordan mediene fremstiller 

kjønn, fordi de i stor grad påvirker måten vi forstår kjønnsrelasjoner. 

 

Det hevdes at vi lever i et mediesamfunn hvor mediene omgir oss på alle kanter (Schwebs og 

Østbye, 2013, 9). I dag er mediebegrepet bredt og spenner over alt fra trykte aviser til levende 
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bilder på tv, mobil- eller dataskjermen. I denne oppgaven er det to aviser som skal undersøkes. 

Avisene faller inn under en bestemt form for media, nemlig pressen. Pressen er en sentral del 

av vårt samfunn, og en av pressens viktigste funksjoner er å formidle kritisk informasjon om 

samfunnet til offentligheten (Hågvar, 2007, 16).   

 

2.1.1 Feministisk kritikk av mediene 

Den feministiske kritikken av mediene sentrerer seg rundt tre hovedpunkt: fravær av kvinner i 

viktige nyhetssaker, feilrepresentasjon av de kvinnene som havner i mediene og få kvinner 

innad i redaksjonene (Byerly, 2004, 110-11). At få kvinner kommer til i mediene kan føre til 

en marginalisering av kvinner i samfunnet. Feilrepresentasjoner oppstår når kvinner omtales 

ved bruk av stereotypier, og når oppmerksomheten de får rettes mot egenskaper utelukkende 

skyldes deres kjønn. Bruken av stereotypier bidrar til å forankre ideen om at kvinner er 

omsorgspersoner, koner eller mødre, og fører til at deres prestasjoner og intellekt ikke får 

oppmerksomhet (Byerly, 2004, 110-11). Denne oppgaven vil anvende det Elisabeth Eide og 

Kristin Skare Orgeret (2015 a, 14) kaller et kjønnet blikk når innholdet i intervjuspaltene 

analyseres.  

 

I en studie om medierepresentasjoner av kjønn er det viktig å anerkjenne at mediene bidrar til 

å produsere og reprodusere kjønnsnormer, og dermed også bidrar til å opprettholde tanken om 

hvilke karakteristikker som tilhører de ulike kjønnene (Wright og Holland, 2014, 457).  

 

2.2 Kjønn og det å gjøre kjønn 

Da denne oppgaven ønsker å besvare en problemstilling som omhandler kjønn, er det sentralt 

å klargjøre kjønnsbegrepet. I vårt hverdagsliv møter vi stadig elementer som minner oss på at 

det er forskjell på kvinner og menn. Vi har forskjellig kromosonblanding som igjen fører til at 

vi benytter ulike offentlige toaletter, spiller på ulike idrettslag, handler i ulike klesbutikker og 

kvoteres inn i ulike yrker og studieretninger.  

 

Helt enkelt kan kjønn forstås som en sosial struktur som tar utgangspunkt i biologiske 

forskjeller og som påvirkes av den kulturelle konteksten man lever i. Hvordan kjønn oppfattes 

kan variere, men den reproduktive forskjellen vil alltid være der (Connell, 2002, 10). Kjønn 

reproduseres gjennom sosiale rutiner og påvirkes av konteksten det presenteres i, og kan 

dermed ha skiftende meningsinnhold i ulike kontekster (Øvrebø, 2015, 42). Oppfattelsen av 
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kjønn vil derfor variere avhengig av kontekst, og dette gjør representasjon av kjønn i 

medietekster til et interessant utgangspunkt for analyse.  

 

Ifølge Connell og Pearse (2015, 36) eksisterer det en oppfatning om at de biologiske 

forskjellene mellom kvinner og menn danner ytterligere forskjell mellom kjønnene. 

Eksempelvis antar man at menn er sterkere og raskere enn kvinner, at de har andre 

fritidsinteresser og større seksualdrift fordi de er menn. Kvinner, på den andre siden, antar man 

at er gode i håndarbeid, har en interesse for sladder, har lavere seksualdrift og er mer 

omsorgsfulle enn menn. Hvorvidt disse ulikhetene er naturlige og iboende, heller enn et resultat 

av kulturelle og samfunnsmessige betingelser er omdiskutert, og flere hevder at det faktisk er 

et resultat av kulturelle og samfunnsmessige betingelser (Connell og Pearse, 2015, 36). 

 

Denne oppgaven vil se på kjønn både som noe biologisk og som et sosialt fenomen som er 

sosialt og kulturelt konstruert.  I 1987 lanserte Candace West og Don Zimmerman sin artikkel 

Doing Gender, med mål om å etablere et skille mellom biologisk kjønn, kjønnskategorier og 

sosialt kjønn. De hevder at kjønn «ikke er et sett trekk, en variabel eller en rolle, men heller et 

resultat av sosial gjøren» (West og Zimmerman, 1987, 129). For West og Zimmerman (1987, 

132) representerer en kjønnskategori måten man utøver kjønn på, altså hvorvidt man omfavner 

feminine eller maskuline karakteristikker. Kjønnskategorien du identifiserer deg med er ikke 

betinget av ditt biologiske kjønn, men av kultur og sosiale normer. Kjønn, i sosial og kulturell 

forstand, blir her noe man utøver gjennom å handle etter de normene som knyttes til ditt 

biologiske kjønn (West og Zimmerman, 1987, 133, 135). På denne måten mener West og 

Zimmerman (1987, 136-7) at dine handlinger kan knyttes til hvilket kjønn du har og til den 

normative forståelsen av femininitet og maskulinitet, men at det er andre som plasserer deg i 

en kjønnskategori da kjønn er noe institusjonelt i samfunnet.  

 

Doing gender means creating differences between girls and boys and women and men, 

differences that are not natural, essential, or biological. Once the differences have been 

constructed, they are used to reinforce the “essentialness” of gender” (West og 

Zimmerman, 1987, 137).  

 

Tanken om at kjønn er sosialt konstruert støttes også av filosof og litteraturviter Judith Butler. 

Hun ser på kjønnsidentitet som en diskursiv effekt (Bondevik og Rustad, 2006, 57), og mener 

at det eksisterer mønstre for hva som kjennetegner kjønn, og at dette er noe vi iscenesetter og 

repeterer.  Butler (1990) er kritisk til at man etablerer et tydelig skille mellom kvinner og menn, 
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og mener dette bidrar til å opprettholde antatte ulikheter mellom de to gruppene av mennesker. 

Hun hevder at kjønnsdikotomien vil føre til at man ikke oppnår likestilling, da man 

differensierer mellom de to. Dette peker også i retningen av at kvinner og menn ikke er en 

homogen gruppe bestående av identiske individer, men at bildet er mer sammensatt enn som 

så (Gauntlett, 2008, 148). 

 

Dersom man skal følge Butlers forståelse av kjønn er det hensiktsmessig å skille mellom 

biologisk kjønn, altså det kjønnet du er født med og som tar utgangspunkt i reproduktive 

muligheter, og kulturelt konstruert kjønn, det kjønnet du sosialiseres inn i (Butler, 2008, 8). I 

denne tolkningen av kjønn er det individet selv som bør få bestemme hvilket kjønn de ønsker 

å omfavne, men samfunnet som begrenser denne muligheten. I dag er det enighet om at kjønn 

er sosialt konstruert og at de kjønnede egenskapene kvinner og menn tillegger seg er tillært 

heller enn naturlige (Connell og Pearse, 2015; Butler, 2008; Gauntlett, 2008). I denne oppgaven 

vil kjønn forstås som et kompromiss mellom de to. Dersom ikke annet er oppgitt vil lederne 

jeg omtaler kategoriseres i henhold til sitt biologiske kjønn, mens den kulturelle forståelsen for 

kjønn vil ligge til grunn når representasjonen av ledere skal analyseres.  

 

Det er også verdt å nevne at den binære inndelingen av kjønn stadig utfordres. De siste årene 

har debatten om innføringen av et tredje juridisk kjønnsalternativ preget politikken og 

nyhetsbildet. Her har blant annet interesseorganisasjonen Foreningen for kjønns- og 

seksualitetsmangfold (FRI) tatt til orde for at de juridiske kjønnskategoriene utvides med en 

ytterligere kategori, slik at mennesker som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne får et 

alternativ til disse to kjønnene (Thorsnes, 2018). Denne oppgaven tar høyde for dette, og 

individer som uttaler at de ikke identifiserer seg som mann eller kvinne vil også registreres i 

analysen. 

 

2.2.1 Femininitet og maskulinitet  

Jeg har nå redegjort for ulike forståelser av kjønn, og i denne oppgaven vil kjønn forstås som 

både noe biologisk og som noe sosialt konstruert. Når man snakker om kjønn som et sosialt 

eller kulturelt fenomen ser man på kjønn som noe man utøver, altså at individer ilegger seg 

karakteristikker tradisjonelt knyttet til det å være kvinne eller mann og utøver disse.  
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Disse karakteristikkene er ikke biologiske, men kobles likevel til det kjønnet en er født med. I 

denne dikotomien står kvinner og menns trekk i en slags motsetning til hverandre. Disse 

biologiske ulikhetene og de sosialt konstruerte karakteristikkene kobles sammen i noe Raewyn 

W. Connell og Rebecca Pearse (2015, 42) kaller en karakterdikotomi, hvor man antar at 

kvinner og menn har hver sine sett av trekk. Kvinner blir gjerne gitt egenskaper som å være 

omsorgsfulle, lettpåvirkelige, snakkesalige, emosjonelle, intuitive, seksuelt lojale, varme og 

snille. Mens menn på den andre siden er mer aggressive, mentalt sterke, fåmælte, rasjonelle, 

analytiske, promiskuøse, dominante, selvsikre og ambisiøse (Connell og Pearse, 2015, 42, 

Campus, 2013, 11). Disse trekkene er ikke biologiske, men likevel kobles de hyppig til  

henholdsvis kvinner og menn. I oppgavens kvalitative analyse vil jeg undersøke hvorvidt 

lederne representeres, eller representerer seg selv, ved hjelp av denne karakterdikotomien. 

 

2.2.2 ‘The double bind’ 

I oppgavens innledningskapittel ble det klart at det er menn som besitter de fleste 

lederposisjonene i samfunnet i dag, og slik har det alltid vært. Dette fører til at lederbegrepet, 

kanskje naturlig, kobles til egenskaper knyttet til det maskuline (Campus, 2013, 10-11). Dette 

kan skape problemer for kvinnelige ledere som omfavner de mer maskuline trekkene, da de 

havner i en skvis mellom forventet atferd og faktisk atferd. Denne mangelen på samsvar 

mellom forventninger og realitet omtales ofte som ‘the double bind’ (Wright og Holland, 2014, 

457). Det eksisterer flere ulike ‘double binds’, men når det kommer til ledelse er det det et som 

utmerker seg, nemlig det som går på kompetanse og femininitet. Dette hinderet baserer seg på 

kjønnsdikotomien presentert over, og setter det feminine i motsetning til det maskuline 

(Jamieson, 1995, 120-121). De feminine karakteristikkene samsvarer ikke med det å inneha 

høy kompetanse og en tøff lederstil, og dermed kan dette bli en utfordring for kvinnelige ledere 

(Wright og Holland, 2014, 457) 

 

Utover motstanden som oppstår i det kvinner tilegner seg mer mannlige karakteristikker, 

eksisterer det fire ytterligere ‘double binds’. Disse går ut på at kvinner omtales i henhold til sitt 

utseende heller enn sine evner, at kvinner må velge mellom å uttale seg og få motstand eller å 

tie og bli usynliggjorte. Kvinner er underordnede uavhengig av om de selv ser på seg selv som 

like menn, og eldre kvinner anses som mindre relevante, mens eldre menn blir sett på som 

fremstående (Curnalia og Mermer, 2014, 27). I den kvalitative undersøkelsen vil jeg se 
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nærmere på hvorvidt lederkvinnenes selvrepresentasjon, samt journalistenes representasjon av 

lederne, bærer preg av ‘the double bind’. 

 

2.3 Representasjon 

 
Medienes representasjon av kjønn påvirker hvordan vi oppfatter kjønn, og derfor er studier av 

kjønnsrepresentasjon i mediene viktig. Mediene forteller oss hvordan verden ser ut og fungerer, 

og gir oss rettesnorer til hvordan vi bør oppføre oss. De to spaltene som skal analyseres i denne 

oppgaven kommer ut med jevne mellomrom i to av landets største aviser (Kantar, 2017), og 

kan påvirke leserens oppfatning av hvem den norske lederen er.  

 

Representasjonsbegrepet kan forstås på ulike måter, og i denne oppgaven vil det anvendes som 

en normativ språkfunksjon som bidrar til kategorisering av ulike fenomener, i denne 

sammenheng kjønn (Butler, 2008, 2). Representasjon er også en sentral del av det 

medievitenskapelige feltet, og det er medierepresentasjoner som legger grunnlaget for denne 

masteroppgaven. Mediene formidler virkeligheten ved å skape representasjoner av hvordan 

ting er. Helt enkelt forklart kan en si at en representasjon er en tekstlig måte å henvise til, og å 

karakterisere noe på (Larsen, 2008, 22). Medierepresentasjoner kan forstås som fremstillinger 

av noe, eller som Jostein Gripsrud (2015, 21) skriver: «Representasjon er med andre ord også 

en bestemt slags konstruksjon av det som framstilles, ikke en fullstendig, objektiv gjenspeiling 

av det». Når en medietekst – det være en nyhetsartikkel, en reportasje eller et intervju – 

presenterer et tema eller en person, vil dette påvirke hvordan mottakerne oppfatter det de leser. 

Måten mediene fremstille ulike samfunnsgrupper på kan skape sterke reaksjoner, da andre 

medlemmer av den samme gruppen identifiserer seg med det som representeres (Gripsrud, 

2015, 22).  Det er derfor rimelig å anta at måten kvinnelige ledere representeres i mediene vil 

påvirke oppfattelsen av hvordan den jevne kvinnelige lederen er og, hva hun gjør.  

 

Representasjon er ikke et begrep som kun er knyttet til mediene. Representasjonsbegrepet er 

bredt, men for Stuart Hall (2013 a, 1) innebærer det at man bruker «språk for å si noe 

meningsfullt om noe, eller for å representere verden på en meningsfull måte for andre». Språk 

blir her brukt i ordets vide forstand og involverer språk, tegn og bilder. Språket er et 

virkemiddel for å forklare andre hvordan man opplever verden, og det gir oss muligheten til å 

referere til faktiske objekter, hendelser og mennesker når man skal forklare ting til andre (Hall, 

2013 a, 1,3).  Hall (2013 a, 3) skiller mellom to representasjonssystemer: mental representasjon 
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og språklig representasjon, og mener det er samspillet mellom disse som utgjør det totale 

representasjonsbegrepet. Mental representasjon inkluderer konsepter og aspekter som ikke 

nødvendigvis er håndfaste, det kan være konsepter man ikke kan se eller ta på, men likevel kan 

forklare. Hall benytter eksemplene forelskelse og vennskap. Vi gjør en mental 

konseptualisering av disse konseptene og organiserer dem på en måte som lar oss skape mening 

(Hall, 2013 a, 3-4). For å formidle den mentale representasjonen trenger vi et felles språk slik 

at vi kan skape felles mening om verden rundt oss. Språklig representasjon lar oss koble 

konsepter og visualiseringer til ord og bilder, ofte forstått som tegn. Disse tegnene representerer 

konsepter og det konseptuelle forholdet mellom dem (Hall, 2013 a, 4) og lar oss videreformidle 

informasjon. Forholdet mellom ting, konsept og tegn er kjernen av meningsproduksjon 

gjennom språk. Mening konstrueres via representasjonssystemet (Hal, 2013 a, 7).  

 

En annen form for representasjon er selvrepresentasjon, altså måten man ønsker å fremstå for 

andre. Denne ideen tar utgangspunkt i at mennesker, i møte med andre, vil handle på en måte 

som gir «de andre et inntrykk det er i hans interesse å formidle» (Goffman, 1992, 13).  Goffman 

sammenlikner det inntrykket man ønsker å etterlate som en form for teater. Dette peker på at 

når en person går inn i en situasjon, så er det rimelig å anta at vedkommende har et ønske for 

hvordan hen vil oppfattes av andre (Goffman, 1992, 15). I denne oppgaven er det 

medierepresentasjoner som skal undersøkes, og det er rimelig å anta at lederne som intervjues 

i de to spaltene har et ønske om hvordan representasjonen av dem skal fremstå. 

 

I denne oppgaven er det den språklige representasjonen som ligger til grunn for studien av 

representasjonen av de kvinnelige topplederne, og målet er å avdekke hva som kjennetegner 

medierepresentasjonene av lederkvinnen.  

 

2.4 Stereotypier 

Mediene forenkler virkeligheten, de reduserer og kategoriserer mennesker slik at formidlingen 

av saksforhold passer den journalistiske sjangeren og nyhetsbildet. Ifølge Schwebs og Østbye 

(2013, 127) anvender mediene ulike stereotypier i sin tolkning av virkeligheten, og de påpeker 

at stereotyper er rigide og derfor vanskelig å endre. 

 

Når vi anvender stereotypier kategoriserer vi objekter etter noen felles trekk. Dette innebærer 

at vi reduserer individer ned til noen få, enkle og grunnleggende karakteristikker som fremstår 
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som naturlige (Hall, 2013 b, 247). Stereotypifisering innebærer også at man skiller det som er 

normalt fra det som avviker, og utelater på denne måten alt som ikke passer inn i 

klassifiseringen. Stereotypier er noe konstruert og baserer seg på et sett av etablerte kjennetegn, 

disse kjennetegnene lar oss plassere karakteren i en kategori av mennesker, eller i en kulturell 

tilhørighet, samtidig som det også ekskluderer de som ikke passer inn i denne kategorien.  Dette 

bidrar også til en maktdeling, hvor man setter en av disse gruppene og deres normer over andres 

(Hall, 2013 b, 247-8). Jeg vil nå se nærmere på hva som kjennetegner en spesiell type 

stereotypier, nemlig kjønnsstereotypier. 

 

2.4.1 Kjønnsstereotypier  

Den feministiske kritikken av mediene ser blant annet på hvordan mediene anvender 

stereotypier i sin representasjon av kvinner, og i denne oppgaven er målet å avdekke hvorvidt 

representasjonen av de kvinnelige lederne bærer preg av å være stereotypisk.  

 

Tidligere studier av kvinnelige politikere har vist at bruken av kjønnsstereotypier preger 

medienes representasjon av kvinnelige ledere, og således også mottakernes oppfattelse av 

henne (Campus, 2013, 54).  Kjønnsstereotypier er en egen form for stereotypier, og er 

generaliseringer som beskriver kvinner og menn. De kan være deskriptive og si noe om 

hvordan kvinner og menn er, eller være påtvungne og si noe om hvordan man bør være (Baxter, 

2018, 24). Ifølge Carter, Branston og Allan (1998, 6) er kjønnsstereotypier «standardised 

mental pictures which provide sexist judgements about women such that their subordinate 

status within patriarchal society is symbolically reinforced». 

 

Medienes bruk av denne typen stereotypier er ikke noe nytt, de er en del av den daglige 

nyhetsformidlingen, og inngår i medienes forenklede fremstilling av virkeligheten (Eide, 2000, 

60). Norris (1997, 153) trekker også frem at flere studier viser at offentligheten anvender 

kjønnsstereotypier i sin vurdering av kvinnelige mannlige politiske kandidater. Disse 

stereotypiene speiler forventninger om hvilke saker de ulike kandidatene fronter, og hvilken 

type person de er (Norris, 1997, 154).  

 

2.4.2 Kvinnelige lederstereotypier 

Denne oppgaven søker å se nærmere på hvorvidt Aftenposten og Dagens Næringsliv anvender 

stereotypier knyttet til kvinnelig lederskap i sin representasjon av de ulike lederne. Ifølge Save 
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og Hagen (2015, 84) er den norske lederkvinnen den kvinnen som får mest spalteplass i norske 

nyhetsmedier, og i denne oppgaven skal jeg se nærmere på hvordan hun representeres.  

 

Når det kommer til stereotypier knyttet til lederskap, uavhengig av om man snakker om politikk 

eller næringsliv, så vil den tradisjonelle lederstereotypien være at lederen er en mann (Campus, 

2013, 54).  Dette har ført til at det er to trekk som dominerer når man ser på hvilke sosiale 

identiteter som tradisjonelt har vært knyttet til lederskap; at man er hvit og at man er mann. 

Dette kan skape forutinntatte forventninger til hva som kjennetegner en leder, noe som igjen 

kan påvirke kvinnelige ledere negativt (Hoyt og Murphy, 2016, 288). Menn er i flertall i de 

fleste lederstillinger. Dette medfører at kvinnelige ledere vil oppleves som synlige i 

organisasjonen, da de skiller seg fra det som har vært ansett som normalen. Videre vil de som 

er i flertall, bli bevisst på likheter og forskjeller mellom seg selv og de som er i mindretall, noe 

som igjen kan føre til at den som er annerledes holdes utenfor. Dersom noen i gruppen avviker 

fra det som blir sett på som normen, er det sannsynlig at flertallet vil anvende stereotypier i sin 

forståelse av den som er annerledes (Kanter, 1993, 210-211). Denne tankegangen bekreftes av 

Eide (2000) som trekker frem hvordan mediene fremstiller «kvinner som har oppnådd en 

posisjon eller brutt barrierer og kommet seg inn på et tradisjonelt mannsdominert område, blir 

oftere enn menn presentert som «unike»» (Eide, 2000, 60). Hun kaller denne unikgjøringen 

‘bidronningeffekten’, og påpeker at denne fremstillingen kan bidra til å befeste tanken om at 

kvinner som når toppen representerer et avvik fra normalen (Eide, 2000, 62). 

 

Da det er lederkvinner som skal under lupen her, er det relevant å se på ulike former for 

lederskapsstereotypier knyttet til denne kvinnen. Stereotyper som ‘babe’ eller offer vil derfor 

ikke tas med i denne oppgaven, til tross for at det var maktkvinnen, ‘baben’ og offeret som var 

de mest typiske kvinnetypene i medienes fremstilling på 1990-tallet (Gunne 1996, som gjengitt 

i Eide, 2000, 63).  

 

2.4.3 De ulike lederstereotypiene 

Jeg vil nå presentere et utvalg stereotypier som er hyppig brukt i medienes omtale av kvinnelige 

ledere. Ifølge Heilman (2012,114-115) samsvarer ikke kvinnelige stereotypier med 

lederskapsrollen, da kvinner blir sett på som personer som viser omsorg, mens menn ses på 

som de som tar ansvar. Dette er den mest brukte stereotypien.   
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Kanter (1993, 233-236) har utarbeidet en konseptualisering som skal vise hvordan kvinnelige 

ledere fanges i et utvalg av stereotyper. Disse er: morsfiguren, forførersken, kjæledyret og 

jernkvinnen.  Kanters konseptualisering baserte seg på en studie av maktstrukturer innad i 

amerikanske selskaper. Baxter (2018) har tatt i bruk denne konseptualiseringen og undersøkt 

om britiske medier anvender disse stereotypiene i sin representasjon av statsminister Theresa 

May (Baxter, 2018, 23). Baxter har utvidet denne kategoriseringen og lagt til en ytterligere 

konseptualisering, nemlig dronningbien (the queen bee) (Baxter, 2018, 379) Jeg vil nå gå 

gjennom de ulike stereotypiene opprinnelig utviklet av Kanter, gjengitt av Baxter. 

 

Jernkvinnen karakteriseres av å være autoritær og trekker veksler på maskuline trekk, og sterke 

kvinner plasseres ofte her. Av sine medarbeidere blir hun omtalt som tøff, slem, hard og 

kalkulerende, noe som strider mot de mer tradisjonelle feminine karakteristikkene. At denne 

lederen fremstår som svært selvstendig kan igjen bidra til å sette henne i et dårlig lys, da hun 

sjelden vil ha støtte fra de rundt seg. Denne ledertypen blir ofte omtalt som ‘akkurat som en 

mann’ (Baxter, 2018, 26; Kanter, 1993, 236). 

 

Ideen om den kvinnelige lederen som forførerisk trekker veksler på det objektiverende synet 

på kvinnen, og ideen om at kvinners rolle går ut på å tilfredsstille mektige menn (Baxter, 2018, 

28). Forføreren knytter tette bånd til høytstående menn innad i organisasjonen og bruker sin 

kvinnelige list for å påvirke. Dette skaper igjen en mistillit mot henne, og andre marginaliserer 

henne og det hun gjør. Det blir antatt at kvinner som plasseres i denne kategorien bruker sitt 

utseende for å nå sine mål, heller en sin intelligens, ekspertise og profesjonelle evner (Baxter, 

2018, 28; Kanter, 1993, 234).  

 

Morsfigur-stereotypien stammer fra kvinners mer tradisjonelle form for lederskap, den som 

gjerne knyttes til privatlivet eller yrker som lenge ble sett på som å være feminine. Man 

forventer at hun er varm og sympatisk, og at hun representerer en trygg favn for sine 

medarbeidere. Hun anses også for å være en god lytter. Denne stereotypien kan bidra til å 

svekke lederens rolle i organisasjonen, da hennes makt ikke anerkjennes. Hennes omsorg kan 

også forveksles med den en mor har for sine barn, noe som igjen kan begrense hennes makt og 

innflytelse (Baxter, 2018, 29; Kanter, 1993, 233). 

 

Kjæledyrstereotypien har, ifølge Baxter (2018, 31), minst sannsynlighet for å bli brukt på 

kvinnelige ledere i dag. Denne kvinnen blir sett på som søt av sine mannlige kolleger og blir 
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beskrevet som morsom og naiv. En slik rolle er svært begrensende da hun ikke vil bli tatt på 

alvor av sine medarbeidere. Når denne lederen fremstår kompetent kommer det som en 

overraskelse på hennes medarbeidere (Kanter, 1993, 235). 

 

Queen Bee stereotypien tar utgangspunkt i tanken om at kvinner er kvinners verste fiende 

(Baxter, 2018, 32). Denne lederen har jobbet hardt for å nå sin posisjon, men kjennetegnes ved 

at hun ikke ønsker å løfte andre kvinner frem. Denne lederen kombinerer maskuline og 

feminine trekk, og er således en kombinasjon av forføreren og jernkvinnen. For denne lederen 

er det viktig å poengtere at hun ikke har kommet dit hun er på bakgrunn av sitt kjønn (Baxter, 

2018,32). 

 

Også Pippa Norris (1997) har sett på bruken av kjønnede stereotypier i medieomtaler av 

kvinnelige politikere. Hun konkluderte med at de mest vanlige stereotypene kvinnelige 

politiske ledere ble sett i lys av var: eksempler på gjennombrudd, outsidere og endringsagenter 

(Norris, 1997, 161). Gjennombruddstereotypien peker på at lederen er den første kvinnen som 

oppnår den aktuelle posisjonen, eksempelvis at Gro Harlem Brundtland var den første 

kvinnelige statsministeren i Norge. Outsiderrammen peker på at kvinnene ikke besitter den 

nødvendige erfaringen eller de rette kvalifikasjonene for jobben. At kvinnelige ledere blir sett 

på som endringsagenter tar utgangspunkt i at de ønsker å rydde opp, eller forbedre, status quo. 

Denne rammen er ikke utelukkende brukt om kvinner, men spiller på mer generelle 

forventninger til ledere som inntar nye posisjoner (Norris, 1997, 161-63). 

 

Det er her hensiktsmessig å understreke at de nevnte stereotypiene stammer fra internasjonal 

forskning, det er derfor mulig den norske representasjonen vil avvike noe fra disse. I den 

kvalitative analysen vil intervjuene som analyseres ses i lys av disse stereotypiene. Målet er å 

undersøke hvorvidt de norske kvinnelige lederne og/eller journalistene bruker disse i sin 

representasjon av lederne. 

 

2.5 Journalistikkens former, metoder og makt 
 

I denne oppgaven er det to intervjuspalter som skal analyseres, disse er et resultat av 

journalistisk produksjon. Det er derfor hensiktsmessig å belyse sentrale begreper knyttet til 

journalistikk. Jeg vil først gjøre rede for hva som kjennetegner journalistikk, så vil 
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tolkningsrammer og nyhetskriterier forklares. Videre vil jeg kort utdype hva som kjennetegner 

det journalistiske intervju. 

 

2.5.1 Hva er journalistikk 

Paul Bjerke (2011, 28) ser på tekstformen journalistikk som «faktabaserte tekster innrettet på 

massepublikum». Magne Lindholm (2015, 15) skriver i sin doktorgradsavhandling at man må 

se på journalistikk som både produksjon og distribusjon, og foreslår følgende definisjon av 

termen: «journalistikk er en avgrenset form for produksjon og distribusjon av fortolkende 

medieprodukter, som er normativt konstruert» (Lindholm, 2015, 19-20). Denne definisjonen 

favner alt fra produksjon av journalistisk innhold, måten saker velges, vinkles og produseres 

på, til distribusjonen av disse.  Han forklarer videre at journalistikken er flyktig og i stor grad 

påvirkes av den tid og det sted yrket utøves i. Journalistikk er altså ikke noe som eksisterer i et 

vakuum, den påvirkes av sin samtid og sine omgivelser.   

 

Da utvalget i oppgaven baserer seg på intervjuer fra Aftenposten og Dagens Næringslivs 

nettaviser, er det relevant å gjøre rede for enkelte kjennetegn ved nettavisen som medium. Den 

klassiske journalistiske teksten er bygget opp med utgangspunkt i den omvendte pyramiden. 

Målet med denne struktureringsformen er å formidle det viktigste først, og så presenteres resten 

av saksforholdet i synkende rekkefølge. Tanken bak denne formidlingsformen er at leseren 

raskt skal kunne trekke ut essensen i stoffet som formidles.  I nettavisene er det ikke alltid slik, 

og titler, ingresser og bilder utformes på en måte som skal gjøre det attraktivt for leseren å 

klikke seg inn i saken (Schwebs og Østbye, 2013, 124). Nettavisenes innhold er også konstant 

og kontinuerlig tilgjengelig for publikum, dette gjør at leserne må ta et aktivt valg om hva de 

vil lese (Dahlen, 2010, 36, 38,). Journalistikk på nett legger også til rette for at journalistene 

kan publisere innhold umiddelbart, samtidig som det også åpnes for interaktivitet med leserne 

(Dahlen, 2010, 39). 

 

2.5.2 Journalistisk vinkling og tolkningsrammer 

Medienes oppgave er å formidle aspekter ved virkeligheten til sitt publikum. Ifølge Sigurd 

Allern (2001, 66) fungerer nyhetsmediene som briller vi ser verden gjennom. Journalistikken 

skal være objektiv, til tross for dette har journalisten frihet til å vinkle og tolke den 

informasjonen som presenteres, så lenge det som formidles er gyldig (Østlyngen og Øvrebø, 

1999, 94).  
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For at mediene skal ha muligheten til å formidle verden på en forståelig måte anvender de 

tolkningsrammer, også kjent som framing. Medienes bruk av tolkningsrammer er, ifølge 

professor Robert M. Entman (1993, 52), en prosess hvor journalistene velger og uthever enkelte 

aspekter ved virkeligheten i en tekst, samtidig som de utelater andre. Denne uthevingen vil så 

føre til at informasjonen blir mer tilgjengelig, meningsfull eller gjenkjennelig for publikummet 

(Entman, 1993, 53). Entman bygger videre på tankene til Gamson (1992), som hevder at 

tolkningsrammene definerer problemer, diagnostiserer bakgrunnen for disse problemene og 

legger til rette for moralske vurderinger eller løsningsforslag til det problemet som trekkes frem 

(Entman, 1993, 52) Vinklingen mediene bruker påvirker hvordan mottakeren leser og forstår 

budskapet som presenteres. Allern (2001, 68) omtaler disse tolkningsrammene som 

medierammer, og understreker at også disse består «av gjentatte mønstre av tolkning og 

presentasjon, synliggjøring og neglisjering som brukes for å vurdere store 

informasjonsmengder og presentere det i et journalistisk format for publikum». Rammene som 

brukes preges av redaksjonelle normer, nyhetsvinkling, kilder og fokus. Videre oppstår heller 

ikke disse tolkningsrammene i et vakuum og mediene henter sine tolkningsrammer i dialog 

med sine kilder (Allern, 2001, 69) 

 

Framing er en prosess som er studert av flere, og Erving Goffman trekkes ofte frem som en av 

de første som belyste fenomenet (Carter, 2013, 3). For ham stod også tanken om å utheve og 

utelate informasjon sentralt i prosessen. Tod Gitlin (1980, 7, som gjengitt i Carter, 2013, 3) 

definerer tolkningsrammer på følgende måte: «the persistent patterns of cognition, 

interpretation, and presentation, of selection, emphasis, and exclusion, by which symbol-

handlers routinely organize discourse». Gitlin påpeker hvordan journalistenes gjentatte bruk 

av rammer bidrar til at de blir en form for kognitive kategorier hendelser kan plasseres i, noe 

som igjen legger til rette for at mottakerne av budskapet kan organisere verden rundt seg 

(Gitlin, 1980, som referert til i Carter, 2013, 3). Dette medfører at til tross for at nyheter skal 

gi oss informasjon om noe nytt, fortelles de på måter vi kjenner fra før (Allern, 2001, 68).  

 

Denne oppgaven vil ikke gjennomføre en rammeanalyse av medieinnhold. Likevel er det 

relevant å rettefokus mot medienes bruk av tolkningsrammer, for å forstå hvordan mediene til 

stadighet tar valg om hva som inkluderes, utheves og utelates i sin fortolkning og formidling 

av virkeligheten. I denne oppgaven vil jeg bruke begrepet vinkling heller enn tolkningsrammer. 
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2.5.3  Nyhetskriterier 

Hvilke hendelser som blir til nyheter er ikke tilfeldig, men et resultat av redaksjonelle valg og 

praksis. Ifølge Østlyngen og Øvrebø (1999, 103-5) velges og produseres nyheter i henhold til 

nyhetskriterier. De trekker frem vesentlighet, identifikasjon, sensasjon og aktualitet som 

terskler en hendelse må nå for å bli en nyhet. At en sak er vesentlig betyr at den skal være 

relevant for leseren eller av samfunnsmessig betydning. Identifikasjonsaspektet peker på at 

leserne skal kunne identifisere seg med nyheten, dette kan være kulturelt eller geografisk 

betinget. Sensasjon peker på at innholdet avviker fra normalen, mens aktualitet omhandler 

nærhet i tid. De understreker likevel at verken kriteriene eller nyheter er en endelig størrelse, 

men at nyhetsbegrepet er relativt (Østlyngen og Øvrebø, 1999, 105). Senere har konflikt og 

eksklusivitet blir lagt til blant disse kriteriene. Konfliktaspektet går på hvorvidt man kan skimte 

strid eller uenighet (Allern, 20012, 55), mens eksklusivitet peker mot de ulike medienes 

konkurranse om å være først ute (Bjerke, Øvrebø og Brurås, 2012, 27). 

 

I denne oppgaven vil nyhetsbegrepet ikke være like sentralt, da det ikke vites om spaltene 

følger nyhetsbildet på lik linje med deler av det øvrige innholdet i avisene. Til tross for dette 

er nyhetskriteriene relevante for oppgaven, da vinklingen av de ulike intervjuene kan påvirkes 

av disse vurderingene.  

 

2.5.4  Det journalistiske intervju 

Innholdet i dagens aviser og nettaviser varierer i henhold til innhold og form. Hvordan 

informasjonen i pressen formidles avhenger av sjanger, og i dagens aviser finner man som regel 

en leder, kommentarer, intervjuer, artikler om politikk, næringsliv, kultur, utenriks og kanskje 

noe kjendisstoff (Roksvold, 1997, 10). Dette innholdet presenteres på ulik måte, og 

presentasjonsformen kalles for sjanger. Sjanger kan forstås som en form for formidlingskode 

(Roksvold, 1997, 9) som påvirker hvordan et budskap kommuniseres. Ifølge Roksvold (1997, 

10) er det en teksts oppbygning, språklige stil og fortellerteknikk som avgjør hvilken sjanger 

teksten havner i.  

 

I denne oppgaven er det to intervjuspalter som ligger til grunn for analysen. Intervju er både 

en journalistisk metode og sjanger, og består av journalistens spørsmål og intervjuobjektets 

svar (Strand, 2009, 25). I sin bok «Interview for journalister» skriver den danske journalisten 

Kurt Strand at et journalistisk intervju som sjanger kjennetegnes av disse tre elementene: 
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Et intervju er en planlagt og styrt formidling av et menneskes argumenter, viten, 

opplevelser og erfaringer. Intervjueren spør og intervjuobjektet svarer. Intervju er en 

metode og en sjanger: input og output (Strand, 2009, 14).  

 

Strand (2009, 15) skriver videre at intervjuet, som sjanger, er den beste måten å formidle 

holdninger, følelser og opplevelser på. Intervjuene denne oppgaven baserer seg på er relativt 

korte, de publiseres ukentlig og lar leserne bli kjent med noen av landets toppledere. Disse 

intervjuene kan ses på som profilintervjuer, en type sjanger som faller innenfor 

featurejournalistikken. Ifølge Niblock (2008) skiller featurejournalistikk seg fra 

nyhetsjournalistikken ved at den både kan være informativ og underholdende, og i motsetning 

til en nyhetssak trenger en featuresak heller ikke å være like aktuell. Denne typen journalistikk 

kan ta ulike former og presentere ulikt innhold, og er en måte redaksjonen kan tilpasse 

innholdet etter sin målgruppe (Niblock, 2008, 50). Da både Aftenposten og Dagens Næringsliv 

sine målgrupper inkluderer lesere som innehar toppstillinger i norsk nærings- og samfunnsliv 

er det rimelig å anta at disse intervjuene er tilpasset denne målgruppen (Schibsted 2019 og 

Kantar TNS, 2019). Det er også viktig å understreke at intervjuene i utvalget er relativt korte, 

og at de i stor grad kun baserer seg på spørsmål og svar. Dette medfører at intervjuene ikke 

passer inn i sjangeren portrettintervjuer 

 

2.6 Feminisme 
Studier av kjønn og medienes fremstilling av kjønn har lenge falt innenfor den feministiske 

forskningen. Da oppgaven ønsker å anvende et kjønnet blikk på medierepresentasjoner er det 

hensiktsmessig å gjøre rede for feminismebegrepet. Enkelt forklart kan man si at feminisme er 

en ideologisk retning som fremmer likestilling mellom kjønnene, og frigjøring av kvinner 

(Phoca, 2010, 56). Feminismens mål er likerettigheter, muligheter og ansvarsfordeling mellom 

kjønnene (Ikdahl og Aas, 2019).  Feminismen hadde sitt utspring som politisk retning på 1960- 

og 70-tallet (Hodson-Wright, 2010, 3). På 1970- og 80-tallet fikk patriarkatteoriene fotfeste 

innenfor feminismen (Solbrække og Aarseth, 2006, 67). Patriarkatbegrepet retter søkelyset mot 

den ujevne maktfordelingen mellom kvinner og menn, og påpeker at kvinners interesser er 

underordnet mennenes (Weedon, 1987 som gjengitt i Hodson-Wright, 2010, 3), og at det er 

kjønnsrelasjoner som skaper undertrykkelsen ved at menn dominerer (Solbrække og Aarseth, 

2006, 67). Patriarkatet ble sett på som et universelt system som påvirket maktrelasjoner i 

samfunnet, hjemmet og politikken (Holst, 2011, 51-52). Feminisme tar altså utgangspunkt i å 
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bekjempe de sosiale og strukturelle forskjellene mellom kvinner og menn, som utelukkende 

baseres på biologisk kjønn.  

 

I tillegg til at arbeidslivet på toppen er kjønnsdelt, er det også relativt blendahvitt. I hvert fall 

slik det fremstår ved første øyekast. Kjønns- og likestillingsforskning blir tidvis kritisert for 

ikke å ta høyde for andre faktorer enn kjønn når maktstrukturer i samfunnet undersøkes, nemlig 

mennesker med enn annen etnisitet eller kulturell bakgrunn enn hvit og vestlig. Denne kritikken 

har tatt manifest form gjennom det samfunnsvitenskapelige begrepet interseksjonalitet.  

 

Enkelt forklart peker interseksjonalitetsbegrepet på at det er forskjell mellom kvinner, og 

begrepet ble opprinnelig lansert for å peke på forholdet mellom kjønn, klasse og rase (Davis, 

2008, 70-71). Begrepet stammer opprinnelig fra USA, og Kimberlé Williams Crenshaws 

artikkel «Demarginalizating the Intersection of Race and Sex» i 1988 (Hancock, 2016, 9), hvor 

Crenshaw bruker veikryssmetaforen for å beskrive de ulike formene for undertrykkelse fargede 

kvinner møter (Berg et al, 2010, 16). Denne oppgaven vil likevel ikke rette søkelyset mot de 

strukturelle hindrene som fører til at det er etnisk norske menn som dominerer på toppen av 

næringslivet, til det er den for lite omfattende. Til tross for det er interseksjonalitet et begrep 

som kan være fruktbart når man studerer representasjoner av kjønn. 

 

2.7 Hypoteser og forventninger 
 

I gjennomgangen av teori og tidligere forskning har det blitt vist til at mediene til en viss grad 

anvender en kjønnsrelatert ramme i sin fremstilling av kvinnelige politikere. Denne rammen 

innebærer bruk av feminine og maskuline karakteristikker og stereotypier. Tidligere forskning 

viser også at kvinner i større grad enn menn blir sett på som avvikende fra normen når de inntar 

lederstillinger, og at dette påvirker representasjonen av dem. Tidligere forskning, både norsk 

og internasjonal, peker også på at kvinner er underrepresentert i mediene. Med utgangspunkt i 

tidligere forskning og teori som nå er presentert, har jeg utarbeidet følgende hypoteser eller 

antakelser:  

 

Hypotese 1: Det er en overvekt av mannlige ledere i de to spaltene. 

Tidligere forskning, både norsk og internasjonal, viser at kvinner er underrepresentert i 

mediene, og at det er menn i maktposisjoner som dominerer nyhetsbildet (Eide, 2000 og 2012; 
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Norris 1997; GMMP, 2015; Save og Hagen, 2015). Med bakgrunn i dette er det rimelig å anta 

at det vil være flest menn i spaltene. 

 

Hypotese 2: Kjønnsrelatert omtale vil ha en hyppigere frekvens blant de kvinnelige 

lederne. 

Tidligere forskning peker også på at kvinner, i større grad enn menn, kobles til sitt kjønn (von 

der Lippe og Østerud, 2000, 355). Dette blir blant annet tydelig når kvinner inntar posisjoner 

som tidligere har vært mannsdominerte (Eide, 2000, 60). 

 

Hypotese 3: Kvinnelige ledere vil i større grad enn menn omtales i sammenheng med 

tradisjonelle kjønnsroller.  

Den feministiske kritikken av mediene tar utgangspunkt i at mediene representerer kvinner ved 

hjelp av tradisjonelle stereotypier. Flere eksempler fra tidligere forskning viser at kvinner ofte 

settes i sammenheng med rollen hun har i hjemmet (Gill, 2007, 118). 

 

Hypotese 4: Omtale av intervjuobjektenes alder og utseende vil skje hyppigere når 

intervjuobjektet er kvinne. 

Studier viser at mediene nevner kvinners alder hyppigere enn menns alder (Eide, 2012, 137, 

Gill, 2007, 118). Videre viser flere studier av medierepresentasjoner at kvinners utseende får 

mer oppmerksomhet enn menns (Gill, 2007, 118). 

 

Hypotese 5: kvinnelige journalister vil skrive flere intervjuer med kvinnelige kilder, enn 

hva mannlige journalister vil. 

Det er ingen tydelig sammenheng mellom kvinner og menns valg av kilder, likevel peker 

undersøkelser på at kvinner, i større grad enn menn, velger kvinnelige intervjuobjekter (van 

Zoonen, 1994, 65; Save og Hagen, 2015, 88). 

 

Disse hypotesene eller antagelsene vil belyses i oppgavens fjerde kapittel. Jeg vil ikke 

gjennomføre en hypotesetest, men vil bruke funn fra den kvantitative innholdsanalysen for å 

belyse og diskutere disse antagelsene. 

 

2.8 Oppsummering av teorikapittel   
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Teorien og begrepene som er presentert i dette kapitlet vil legge grunnlaget for den senere 

analysen. Det har her blitt redegjort for medienes rolle i samfunnet og journalistiske sjangre. 

Teori knyttet til kjønn og ulike forståelser av kjønn har blitt presentert, og det har blitt skissert 

hvordan kjønn både reproduseres og skapes i samfunnet og kulturen. Ved hjelp av 

representasjonsbegrepet og medienes bruk av stereotypier og kjønnskarakteristikker har 

medienes rolle i formidlingen og forankringen av kjønnsforståelsen blitt presentert. Da 

oppgaven tar sikte på å besvare en problemstilling knyttet til medienes representasjoner av 

ledere, vil bruk av tolkningsrammer og nyhetsvurderinger også være sentralt i den senere 

analysen. Bruken av karakteristikker, forståelsen av kjønn og bruk av stereotypier ligger til 

grunn for studiens kvalitative analyse. Analysens rammeverk og prosessen knyttet til utførelsen 

av den beskrives i neste kapittel.  
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3 Metodekapittel 
I dette kapitlet vil oppgavens metodiske fremgangsmåter presenteres, det vil også redegjøres 

for sammenhengen mellom studiens formål og forskningsdesign. Metode kan forstås som ulike 

fremgangsmåter som brukes for å gi svar på spørsmålene vi stiller til et materiale (Østbye, 

Helland, Knapskog, Larsen og Moe, 2013, 14). Bruk av metode i en studie er ikke vilkårlig, og 

målet er at metoden skal fungere som en planmessig fremgangsmåte for å besvare en studies 

spørsmål (Grønmo, 2011, 27).  Det metodiske designet som ligger til grunn for denne oppgaven 

er utviklet med mål om å på best mulig måte kunne besvare oppgavens problemstilling. 

 

Målet med denne oppgaven er å se nærmere på kjønnsrepresentasjoner i Aftenposten-spalten 

Livet på toppen og Dagens Næringsliv-spalten Lederintervjuet. Oppgaven søker å avdekke hva 

som kjennetegner medierepresentasjonene av de ulike lederne, kjønnsfordelingen i spaltene og 

å undersøke hvorvidt det er ulikheter i måten avisene fremstiller de kvinnelige og mannlige 

lederne på. Den skal også se nærmere på hvorvidt representasjonen av de kvinnelige lederne 

bærer preg av å være stereotypisk. For å kunne besvare disse spørsmålene, på best mulig måte, 

er det gjennomført en kvantitativ innholdsanalyse av innholdet i spaltene, samt en kvalitativ 

tekstanalyse av et utvalg av intervjuer fra spaltene.  Undersøkelsene er utført med mål om å 

besvare oppgavens fire forskningsspørsmål, som til sammen vil gjøre det mulig å svare på den 

overordnede problemstillingen:  

 

Hva kjennetegner representasjonen av kvinnelige toppledere i Aftenposten-spalten Livet på 

toppen, og i Dagens Næringsliv-spalten Lederintervjuet, og hvilke forskjeller preger 

representasjonen av kvinner og menn i disse spaltene? Og på hvilken måte preges intervjuene 

av stereotypier knyttet til kvinnelige ledere og feminine karakteristikker?  

 

Forskningsspørsmålene går som følger. 

1. Hvordan er kjønnsfordelingen i Lederintervjuet og Livet på toppen over tid?  

2. Hvilke forskjeller kjennetegner representasjonen av kvinner og menn i spaltene?  

3. Anvendes feminine karakteristikker i representasjonen av de kvinnelige lederne?  

4. På hvilke måter er medierepresentasjonene av de kvinnelige topplederne preget av 

generelle stereotypier knyttet til kvinnelig lederskap?  
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3.1 Metodekapittelets oppbygning 
 

I den påfølgende delen av kapitlet vil studiens forskningsdesign presenteres. Så vil det 

redegjøres for hva en kvantitativ innholdsanalyse er, før analysens utvalg og enheter 

presenteres. Videre vil gjennomføring av datainnsamling, utarbeidelse av kodebok samt 

operasjonalisering av variabler legges frem, før jeg diskuterer studiens kvalitet. Deretter vil jeg 

gi en beskrivelse av hva som kjennetegner kvalitative tekstanalyser, og så vil bruken av denne 

type metode forklares nærmere. Også her vil studiens kvalitet diskuteres. Da denne oppgaven 

bygger på teori som i hovedsak stammer fra internasjonal forskning er det hensiktsmessig å 

gjøre rede for muligheten for konseptutvikling. Avslutningsvis vil det komme en 

oppsummering av kapitlet. 

 

3.2 Studiens design 
Denne oppgaven er hypotetisk-deduktiv, med det menes at den ønsker å undersøke hypoteser 

som tar utgangspunkt i tidligere teori og forskning (Østbye et al, 2013, 21), samtidig som den 

også benytter en hermeneutisk tilnærming, som skal bidra til å avdekke den bakenforliggende, 

latente, meningen i tekstene (Gripsrud, 2015, 140).  

 

Oppgavens metodiske rammeverk er todelt, og består av en kvantitativ og en kvalitativ 

tilnærming til datamaterialet. Enkelt forklart kan man si at kvalitative undersøkelser gir innsikt, 

mens kvantitative gir oversikt (Tjora, 2017, 28). Bakgrunnen for at jeg har valgt denne 

kombinasjonen av metoder er å, på best mulig måte, kunne si noe om kjønnsbalansen i spaltene, 

og for å avdekke hvorvidt kjønnsaspektet fremstår som relevant i intervjuene med topplederne. 

Da denne undersøkelsen tar sikte på å presentere en oversikt over det totale materialet over tid, 

samtidig som den også skal gå i dybden på et utvalg av intervjuene, er det hensiktsmessig å 

kombinere en kvantitativ innholdsanalyse med en kvalitativ tekstanalyse. Å kombinere ulike 

metoder kalles metodetriangulering. Ifølge Grønmo (2011, 55) går metodetriangulering ut på 

«å belyse samme problemstilling ved hjelp av forskjellige data og metoder», og begrunnelsen 

for å benytte flere typer metoder i en undersøkelse tar utgangspunkt i målet om å belyse 

fenomenene man undersøker fra flere synspunkt (Grønmo, 2011, 56). I denne studien vil 

trianguleringen føre til at tekstens manifeste og latente innhold kan gjøres rede for.  Det 

manifeste, eller synlige, innholdet vil komme til syne i den kvantitative innholdsanalysen, mens 

det latente, eller mer skjulte, innholdet vil avdekkes i den kvalitative analysen (Grønmo, 2011, 

195).  
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I denne oppgaven vil den kvantitative innholdsanalysen legge grunnlaget for den kvalitative 

tekstanalysen. Formålet er at den kvantitative analysen vil gi oversikt over materialet i sin 

helhet, og på den måten gjøre det mulig å kartlegge tendenser i utvalget, som igjen vil ligge til 

grunn for den kvalitative tekstanalysen. 

 

Før oppgavens metodiske rammeverk presenteres, er det hensiktsmessig å presisere hva som 

menes med tekst i denne oppgaven. I medievitenskapen har tekstbegrepet en utvidet betydning. 

Dette betyr at tekstbegrepet favner over mer enn bare de skriftlige eller verbalspråklige 

uttrykksformene. Tekst inkluderer også bilder, film og tale, i tillegg til skrift. Dette har fått 

benevnelsen det utvidede tekstbegrepet (Østbye et al, 2013, 64). I denne oppgaven er det tekst 

i form av verbalspråk i de to spaltene som utgjør studiens datamateriale. Bildebruk, 

reklamebannere, forslag til andre artikler man kan lese og øvrig innhold på nettsiden/avissiden 

vil ikke inkluderes i analysen. 

 

3.3 Kvantitativ innholdsanalyse 
 

For å kunne kartlegge innholdet i de to spaltene, var det hensiktsmessig å gjennomføre en 

kvantitativ innholdsanalyse. Kvantitativ innholdsanalyse er hyppig brukt innenfor feministisk 

medieforskning, da metoden legger til rette for både enkle og mer komplekse undersøkelser av 

kvinnelige representasjoner i medietekster (Gill, 2007, 43). En kvantitativ innholdsanalyse kan 

defineres som den «systematiske, objektive og kvantitative analysen av 

budskapskarakteristikker» (Neuendorf, 2017, 1).  

 

Metodens styrke er at den er en effektiv måte å analysere et stort tekstmateriale på (Østbye et 

al, 2013, 207). En kvantitativ analyse skal etterstrebe å være systematisk i den forstand at den 

forholder seg til bestemte regler som sier noe om hvordan man skal behandle materialet man 

undersøker. Dette innebærer at man klargjør hvilke medier man skal undersøke, nivået man 

skal undersøke dem på og tidsperioden man undersøker (Østbye, et al, 2013, 208). Med 

objektivitet menes at man skal redusere bruken av skjønn, og at koderens egne vurderinger 

ikke skal påvirke materialet. Dette medfører at man etablerer presise beskrivelser av variabler 

og enheter, slik at resultatene av kodingen samsvarer uavhengig av hvem som har kodet 

materialet (Østbye et al, 2013, 208). At metoden er kvantitativ betyr helt enkelt at man tallfester 

materialet og funnene, både variablene og kategoriene kan også fange opp kvalitative 
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egenskaper ved medietekstene (Østbye et al, 2013, 208). Kvantitative innholdsanalyser 

kjennetegnes ved at bestemte aspekter ved teksten måles, og at de brukes for å telle frekvensen 

av bestemte typer fremstillinger ved hjelp av en kodebok som er utviklet på forhånd (Gill, 

2007, 43).  

 

Målet med en kvantitativ innholdsanalyse er å skape kategorier som kan telles og å gjøre 

målinger av mengden til ulike variabler. Dette er en numerisk prosess (Neuendorf, 2017, 21), 

hvor man kan måle frekvensen av noe. Fordelen med å gjennomføre en kvantitativ 

innholdsanalyse er at den gir muligheten til å oppsummere en stor mengde data, som på sikt 

kan føre til generalisering. Neuendorf (2017) legger vekt på at en innholdsanalyse fokuserer på 

et eksisterende budskap. Målet med å gjennomføre denne type undersøkelse er å komme frem 

til et objektivt, reliabelt og valid resultat som kan generaliseres videre til andre caser, og som 

kan gjenskapes på et senere tidspunkt med annet innhold og i en annen kontekst (Neuendorf, 

2017, 18-19). I denne oppgaven er det hensiktsmessig å gjennomføre en kvantitativ 

undersøkelse da formålet er å avdekke tendenser, samt at undersøkelsen har som mål å tallfeste 

kjønnsfordelingen og å se på hvorvidt det er forskjell på måten kvinner og menn representeres.  

 

3.3.1 Studiens utvalg - Aftenposten og Dagens Næringsliv  

De enhetene man undersøker utgjør en studies utvalg. Før man gjør et utvalg er det nødvendig 

å identifisere populasjonen. I denne sammenhengen kan populasjonen bestå av lederintervjuer 

i hele den norske pressen, det kan også involvere intervjuer fra andre trykte og nettbaserte 

medier som magasiner og blogger. I denne oppgaven har valget falt på to spalter i henholdsvis 

Dagens Næringsliv og Aftenposten, og det er disse avisene som vil utgjøre oppgavens utvalg. 

Den kvantitative innholdsanalysen vil ta utgangspunkt i alle tilgjengelig intervju fra denne 

perioden. 

 

Dagens Næringsliv var et naturlig valg for denne oppgaven, da målet med studien er å 

undersøke medierepresentasjoner av norske ledere. Avisen er en dagsavis, med hovedfokus på 

næringsliv og økonomi, i tillegg til nyhets- og reportasjestoff (Pettersen, 2016). Avisen er det 

største papirmediet blant ledere i norsk næringsliv og offentlig sektor. Over 27 prosent av alle 

norske beslutningstakere leser Dagens Næringsliv daglig. Totalt leser 151 000 personer 

papiravisen, mens lesertallene for den digitale utgaven er 182 000. Den typiske DN-leser er 
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også mer interessert i næringsliv, økonomi, aksjer, politikk og skattespørsmål enn andre 

(Kantar TNS, 2019).  

 

Ifølge Aftenposten er lesertallene for papiravisen 428 000 per dag, mens 630 011 unike 

nettlesere er innom den digitale versjonen av avisen daglig. Den digitale leseren er i snitt 43 

år, og over 40 prosent av leserne har høyere utdanning og flertallet av leserne er menn 

(Schibsted, 2019). Aftenposten er også en dagsavis med røtter på høyresiden av norsk politikk. 

Avisen er i dag partipolitisk uavhengig, men har fremdeles et konservativt preg (Pettersen, 

2016). 

 

Da Dagens Næringsliv er en avis som leses av ledere mener jeg det er interessant å undersøke 

hvordan de fremstiller lederne i sin ukentlige intervjuspalte, Lederintervjuet. Aftenposten 

oppgir ikke den samme dekningen blant norske ledere, men sier at leserne i hovedsak er høyt 

utdannede og har relativt høye lønninger. Det er også rimelig å anta at Aftenposten når et annet 

segment i samfunnet enn Dagens Næringsliv, og det er derfor interessant å se på 

representasjonen av toppledere i begge avisene. At begge avisene har en fast intervjuspalte 

hvor norske toppledere intervjues legger til rette for en sammenlikning av de to. At valget falt 

på disse to avisene betyr ikke at det ikke ville vært interessant å undersøke lederfremstillinger 

i andre norske aviser. 

 

3.3.2 Datainnsamling 

Under innhentning av data har jeg benyttet meg av den norske avisdatabasen Retriever (A-

tekst) og Dagens Næringslivs arkiv på DN.no.  

 

Som følger av at Dagens Næringsliv har avsluttet sitt samarbeid med Retriever, var det 

nødvendig å benytte avisens eget arkiv. For å få oversikt over, og tilgang til, intervjuene tegnet 

jeg et abonnement hos Dagens Næringsliv. Deretter søkte jeg på «lederintervjuet» i arkivet på 

nettsiden og fikk opp 229 treff fra 2014 og frem til slutten av 2018. Til tross for at 

lederintervjuet er en fast spalte i avisen dukket det opp andre artikler i dette søket, intervjuene 

som ble en del studiens utvalg har alle vært merket med Lederintervjuet på toppen av saken. 

De sakene som ikke har ligget under denne emneknaggen har ikke blitt inkludert i utvalget.  

 



 32 

Utfordringen med å bruke Dagens Næringslivs eget nettarkiv er at ikke alle intervjuene er 

tilgjengelig i PDF-versjoner. Dette gjør det vanskelig å se hvilke endringer som har blitt gjort 

dersom intervjuene har blitt oppdatert etter at de ble publisert første gang, og det er også umulig 

å vite om det er samsvar mellom nettartikkelen og den versjonen av intervjuet som har stått på 

trykk i papiravisen. Det er også mulig at enkelte intervjuer har blitt fjernet fra arkivet, noe som 

igjen kan påvirke utvalget. 

 

Aftenpostenspalten Livet på toppen har jeg hentet via Retriever. Jeg gjorde et egendefinert søk, 

med «Livet på toppen» som søkeord, og huket av for papiravis, Web og Web lukket, slik at jeg 

skulle få oversikt over alle de publiserte sakene. Til sammen utgjorde dette 287 enheter i 

papiravisen, og 194 web-artikler, og det har vært noe overlapp mellom disse. Her har jeg kodet 

alle artiklene som har ligget under den ukentlige Livet på toppen-spalten, med utgangspunkt i 

de nettbaserte versjonene. De gangene nettartikkelen ikke har vært tilgjengelig har jeg kodet 

pdf-versjonen av avisartikkelen. Da jeg kun har hatt tilgang til Dagens Næringslivs 

nettversjoner av Lederintervjuet, valgte jeg også å ta utgangspunkt i Aftenposten sin 

nettversjon av Livet på toppen der det var mulig.  

 

Under innhenting av datamaterialet har det også kommet opp artikler som ikke hører til de 

nevnte spaltene, disse har jeg ikke registrert, og de er ikke med i utvalget. Intervju med 

politikere har heller ikke blitt inkludert i utvalget, og heller ikke intervju med russepresidenten 

i Bærum. Enkelte intervjuer har også blitt fjernet fra databasen og har derfor ikke vært 

tilgjengelige, disse er ikke registrert og heller ikke med i utvalget. Det totale utvalget består av 

154 intervjuer fra Aftenposten og 224 intervjuer fra Dagens Næringsliv. 

 

3.3.3 Variabler og utarbeidelse av kodebok 

Jeg vil nå gjøre rede for analysens variabler. En studies enhet er det man ønsker å undersøke 

eller å kunne si noe mer om, mens variablene er egenskaper ved enhetene (Østbye et al, 2013, 

164). I denne oppgaven representerer Livet på toppen og Lederintervjuet enhetene. 

 

Når enhetene er etablert, må man se hvilke egenskaper ved disse enhetene man skal registrere, 

altså hvilke variabler man ønsker å se nærmere på (Østbye et al, 2013, 216). I denne analysen 

er målet å si noe om variasjoner i tekstenes innhold, og disse variasjonene måles ved hjelp av 

variabler. De ulike variablene plasserer man i en kodebok hvor man også beskriver hvordan de 
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ulike enhetene kodes (Østbye et al, 2013, 212). Under gjennomgangen av tekstmaterialet 

registrerer man data og relevant informasjon i de ulike kategoriene, og det er dette som utgjør 

kodingen (Grønmo, 2011, 193). Kodeboken som ligger til grunn for denne oppgaven ligger 

vedlagt (Vedlegg 1). 

 

Målet med studien er å se på medierepresentasjoner av kjønn og å avdekke om det er forskjell 

på hvordan kvinner og menn omtales i avisene. På bakgrunn av dette har jeg kun tatt 

utgangspunkt i de redaksjonelle delene av tekstene under kodingen. Dette innebærer tittel, 

ingress, bildetekst, spørsmål og informasjon som trekkes frem av journalisten. 

Intervjuobjektets svar på spørsmål er ikke kodet, da målet er å se hvorvidt mediene bruker en 

kjønnsrelatert ramme i sin representasjon av ledere. Jeg har også unngått å kode faktaboksene 

som følger med de to spaltene, da de er standardiserte og går igjen i alle sakene. For å kunne 

avdekke om medieomtalen bærer preg av ulikhet har jeg sett på følgende variabler: 

• Intervjuobjektets kjønn 

• Journalistens kjønn 

• Spørsmål om familie og familieliv 

• Direkte omtale av kjønn 

• Omtale av utseende 

• Kjønnsrelatert tittel/ingress 

Variablene er valgt med utgangspunkt i tidligere forskning og teori presentert i det forrige 

kapitlet. Målet er at variablene skal bidra til å besvare problemstillingen. Variablene er 

dikotome, det vil si at de kun har to verdier, enten ja eller nei (Østbye et al, 2013, 178). Dette 

har gjort kodingsprosessen lettere å gjennomføre, da det har vært mindre rom for 

misforståelser. Den eneste variabelen som ikke er dikotom er journalistenes kjønn, da det var 

tilfeller hvor intervjuene var skrevet av to journalister.  

 

Jeg vil nå gjøre rede for hvordan jeg har operasjonalisert de ulike variablene. En 

operasjonalisering av et begrep innebærer at man utvikler et mål for det man skal undersøke, 

og det er viktig at det operasjonaliserte begrepet samsvarer med den konseptuelle definisjonen 

av det samme begrepet (Neuendorf, 2017, 114). Når karakteristikkene er operasjonalisert vil 

det være mulig å måle hyppigheten av de ulike karakteristikkene.  
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De to første variablene omhandler kjønn. Her har jeg tatt utgangspunkt i den biologiske 

definisjonen av kjønn og har kategorisert intervjuobjektene som enten mann eller kvinne. I 

variabelen som omhandler familie har jeg kodet innhold som fokuserer på familiære relasjoner. 

Dette innebærer ord som har med familie å gjøre (bror, søster, mor, far, besteforeldre, barn 

osv), og også hjemmebane og hjemmefronten dekkes av denne kategorien. Direkte omtale av 

biologisk kjønn dekker all bruk av ord som kvinne, mann, dame, gutt, jente. Her har jeg også 

inkludert begrep som likestilling og feminist/feminisme, da dette peker på kjønn, mens 

benevnelsen hun/han/ham/henne ikke kodes. Omtale av utseende favner all omtale av fysiske 

attributter, bekledning og utseende. Kjønnsrelatert tittel/ingress ble kodet på samme måte som 

direkte omtale av kjønn. 

 

3.3.4 Studiens kvalitet: reliabilitet, validitet og generalisering 

I den kvantitative analysen er målet å få innsikt, oversikt og kunnskap om Dagens Næringslivs 

og Aftenpostens representasjon av kvinnelige toppledere. Jeg vil nå gjøre rede for hvordan jeg 

har arbeidet for å øke studiens kvalitet, ved å se på oppgavens reliabilitet, validitet og 

muligheter for generalisering.  

 

Reliabilitet viser hvor pålitelig et datamateriale er. Dersom en studie har høy reliabilitet vil den 

generere de samme resultatene ved gjentatte forsøk. Validiteten sier noe om studiens gyldighet, 

og hvorvidt den har målt det man har tenkt å måle (Neuendorf, 2017, 122).  Generaliserbarhet 

går på om det er mulig å trekke slutninger fra et utvalg til en større gruppe, hele populasjonen 

eller et annet utvalg (Østbye et al, 2013, 29). For å øke denne studiens reliabilitet har jeg 

utformet en kodebok som skal gjøre det mulig for andre å gjenta studien. Før jeg gikk i gang 

med den faktiske kodingen, gjennomførte jeg en pilottest for å se om variablene fungerte, og 

for å avdekke om variablene hadde svakheter (Neuendorf, 2017, 172). Som følger av testen ble 

noen av variablene enten endret eller fjernet. Eksempler på variabler som ble fjernet var 

feminine karakteristikker og maskuline karakteristikker, da det viste seg vanskelig å 

kategorisere hvilken gruppering de ulike karakteristikkene som ble trukket frem skulle falle 

inn under. En annen variabel som ble forkastet var ‘annerledeshet’, da det viste seg hensiktsløst 

å bruke denne som mål på noe, fordi de ulike ledernes særpreg/annerledeshet ble trukket frem 

i samtlige av pilotspaltene. Jeg har også kodet ti prosent av utvalget to ganger, for å avdekke 

om det var avvik i kodingen. Dette vil bidra til å øke studiens reliabilitet.  
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Validitet eller gyldighet handler om hvorvidt målingsprosedyren måler det som skal måles, og 

intet mer. En undersøkelse kan være både reliabel og nøyaktig uten at den er valid. Man kan 

også skille mellom indre og ytre validitet, hvor den indre validiteten ser på hvorvidt den 

konseptuelle og operasjonelle definisjonen samsvarer. Den eksterne validiteten vurderes på 

grunnlag om undersøkelsen kan brukes i andre omstendigheter og på andre tidspunkt 

(Neuendorf, 2017, 123-5). I denne oppgaven vurderes validiteten som høy da spørsmålene som 

stilles til utvalget er utformet for å kunne besvare studiens problemstilling. 

 

I noen studier er det også et mål å kunne trekke slutninger som strekker seg utover det utvalget 

en selv har undersøkt, man bruker det man vet for å kunne si noe om det man ikke vet (Østbye 

et al, 2013, 28, 231). Ettersom utvalget går over en bestemt tidsperiode vil det være mulig å 

trekke slutninger om hvordan kjønn og lederskap har blitt fremstilt de siste fire årene i disse to 

avisene. Det er rimelig å anta at resultatene fra denne analysen vil kunne si noe om den 

nåværende medieomtalen av kvinnelige og mannlige ledere i Aftenposten og Dagens 

Næringsliv. Det vil imidlertid være vanskelig å trekke noen konkrete slutninger om det øvrige 

innholdet i de to avisene og nyhetsbildet totalt sett, da utvalget er begrenset til to intervjuspalter. 

Til tross for dette vil analysen peke på tendenser som kan være gjeldende for den øvrige 

populasjonen.  

 

3.4 Kvalitativ tekstanalyse 
Som nevnt er det den kvantitative innholdsanalysen som legger grunnlaget for den kvalitative 

tekstanalysen. Med dette menes at de enhetene som er utgangspunkt for den kvalitative 

analysen er valgt på bakgrunn av funn i den foregående analysen. Totalt sett vil analysen se 

nærmere på 19 intervjuer med kvinnelige ledere, og 11 mannlige ledere. 

 

Den medievitenskapelige tekstanalysen er mer fleksibel enn den rigide innholdsanalysen, og 

det finnes ingen bestemt fremgangsmåte for hvordan man skal gjennomføre den. Begrepet 

favner bredt, og det er derfor viktig at analysen følger «klare metodiske retningslinjer slik at 

slutningene kan etterprøves av leseren» (Bratberg, 2014, 12). Dette innebærer at man 

tydeliggjør hva som utgjør datamaterialet og hvordan man analyserer datamaterialet (Bratberg, 

2014, 12). Til tross for at det ikke finnes én konkret måte å utføre denne type analyse på, er det 

ofte en nær kobling mellom teori og analyseprosedyre i metoden (Østbye et al, 2013, 62). I 

denne studien vil teorien presentert i forrige kapittel legge føringer på analysen. 
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Tekstanalyse som metode har sitt utspring i humaniora, og det her den er hyppigst brukt. Enkelt 

forklart kan man se på tekstanalysebegrepet som en fellesnevner for kvalitative 

tilnærmingsmåter til alle typer medietekster (Østbye et al, 2013, 62).  Ifølge Sigmund Grønmo 

(2011, 187) bygger denne type analyse på «systematisk gjennomgang av dokumenter med sikte 

på kategorisering av innholdet og registrering av data som er relevante for problemstillingen i 

den aktuelle studien». Kvalitative tekstanalyser er fortolkende og legger til rette for en 

nærlesning av tekstene som studeres. Målet er å trekke frem og illustrere tekstlige forhold som 

kanskje hadde forblitt usynlige uten en slik analyse (Østbye et al, 2013, 63). En sentral del av 

analysen er å evaluere tekstenes betydning for å forstå hvordan disse tekstene bidrar til å forme 

vår sosiale virkelighet (Brennen, 2013 193). En del av analyseopplegget går ut på å stille 

spørsmål til teksten (Østbye et al, 2013, 67). 

Tekstanalyse handler om å plukke en tekst fra hverandre, men også om å sette den 

sammen igjen på en ny måte som gir både analytikeren og analysens lesere ny kunnskap 

om teksten generelt og problemstillingen spesielt (Østbye et al, 2013, 76).  

 

Formålet med å gjøre en tekstanalyse på utvalget i denne oppgaven er å kunne analysere 

hvordan kvinnelige ledere representeres, og konstrueres, i mediene, for så å kunne si noe om 

hvordan mediene bidrar til å skape et bilde av hva som kjennetegner den norske kvinnelige 

topplederen. Målet er å kunne besvare den overordnede problemstillingen. 

 

I denne oppgaven ligger tidligere forskning og eksisterende teori til grunn for selve 

tekstanalysen, og analysen er således retningsgivende. I denne metoden benytter man 

eksisterende teori for å gjennomføre analysen, men en har også mulighet til å utvide 

begrepskartet og avdekke hull i eksisterende forskning og teori. Fordelen med å benytte denne 

tilnærmingen er at man ikke starter med helt blanke ark, og allerede har et rammeverk med 

koder og kategorier man kan følge. Ulempen er at forskerens forståelse av det en allerede vet 

på kan påvirke hvordan man gjennomfører analysen (Croucher og Cronn-Mills, 2019, 163). I 

denne oppgaven vil stereotypiene og karakteristikkene som er fremlagt i teorikapitlet legge 

grunnlaget for analysen. Da tekstene som skal analyseres er basert på den kvantitative 

undersøkelsen, trekker analysen også veksler på den oppsummerende kvalitative 

innholdsanalysen. Her begynner analysen med at man kartlegger sentrale ord eller begreper, 

og bruker dette som grunnlag for å undersøke hvorvidt det eksisterer et mønster. Når 

kartleggingen er fullført utfører man en analyse hvor hensikten er å tolke den underliggende 

meningen i tekstene. Her vil koderens kredibilitet være en utfordring, mens kombinasjonen av 
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tellingen og jakten på den latente meningen vil gi innsikt i flere aspekter ved datamaterialet 

(Croucher og Chron-Mills, 2019, 163).  

 

3.4.1 Ideologisk tekstanalyse 

Denne studien anvender et kjønnet blikk på intervjuene i utvalget, og analysen blir således en 

ideologisk tekstanalyse som tar utgangspunkt i feministisk kritikk av mediene. Som nevnt i 

teorikapitlet går deler av den feministiske kritikken ut på at kvinner er både underrepresentert 

i mediene og at medierepresentasjonene av kvinner er stereotypiske (van Zoonen, 1994, 16, 

66). Ifølge Bonnie Brennen (2013, 202) tar den ideologiske tekstanalysen utgangspunkt i at 

«tekster bidrar til å konstruere vår kunnskap, verdier og tro, og forsterker vår felles forståelse» 

(Brennen, 2013, 202). Hensikten med å gjennomføre en ideologisk tekstanalyse er å forstå 

hvordan sosiale relasjoner fremstilles som naturlige i mediene, til tross for at de kan bære preg 

av urettferdighet og underlegenhet (Gill, 2007, 54). I denne studien vil kjønn og medienes 

representasjon av kvinnelige toppledere være utgangspunktet for analysen. 

 

Cormack (som referert til i Brennen, 2013, 202) foreslår at man ser på følgende elementer i en 

ideologisk tekstanalyse: innhold, struktur, fravær, stil og tilnærmingsmåte. Innhold vil her være 

formidlingen av verdier, vokabular, karakterisering, bruk av stereotypier og andre språklige 

elementer. Tekstens struktur eller oppbygning er også sentral, spesielt tekstens start og slutt, 

da starten setter agenda og rammen for hvordan informasjonen skal bli behandlet, mens slutten 

ofte har mål om å besvare problemstillingene som presenteres i starten. Med fravær pekes det 

på elementer du ville forventet at var en del av teksten, men som ikke er der. Stil vil i denne 

forstand peke på sjangre, og ikke se på hvordan teksten står i forhold til reklame og fargebruk. 

Tilnærmingsmåte er måten teksten snakker på (Brennen, 2013, 202-3). I denne oppgaven vil 

tekstens start, altså tittel, påvirke hvilke tekster som skal analyseres. 

 

Sentralt i en slik ideologisk eller kritisk tekstanalyse er en symptomatisk lesning. Dette 

innebærer at man ønsker å avdekke tekstens latente innhold, altså å kunne si noe om tekstens 

underliggende mening (Østbye et al, 2013, 76).  

 

3.4.2 Tekstens kontekst  

I en tekstanalyse er det også hensiktsmessig å gjøre rede for tekstens kontekst (Østbye et al, 

2013, 70). Dette utvalget består av tekster publisert på Aftenpostens og Dagens Næringslivs 
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nettsider, men det er tekster som også publiseres i avisenes papirutgaver. Intervjuspaltene 

befinner seg i økonomidelen til Aftenpostens og nyhetsdelen til Dagens Næringslivs 

papirutgaver. I Aftenposten blir det tydelig at dette er en del av avisens stoff som tilhører 

økonomi og næringsliv, mens det i Dagens Næringsliv settes i sammenheng med det generelle 

nyhetsstoffet. Tidsperioden går fra 2014 til og med 2018. 

 

3.4.3 Fremgangsmåte og utvalg 

Da oppgaven er begrenset i både tid og rom vil det være vanskelig å gjennomføre en grundig 

tekstanalyse av samtlige av intervjuene i utvalget. Den kvalitative tekstanalysen vil derfor ta 

utgangspunkt i de intervjuene som ble kodet som kjønnsrelaterte i den kvantitative 

innholdsanalysen, og utvalget er således strategisk. Når man gjør et strategisk utvalg er 

enhetene som undersøkes ikke tilfeldig valgt, men systematisk valgt (Grønmo, 2011, 88). 

 

En viktig del av den kvalitative analysen innebærer kategorisering, da dette bidrar til å gi 

oversikt over materialet som igjen vil bidra til en bedre forståelse (Poutanen, Kovalainen, 

Jännäri, 2016, 200). Når de kjønnede intervjuene er kartlagt vil de kategoriseres i henhold til 

hvilken tematikk de vinkles etter i tittelen, og analysen er strukturert etter denne tematikken. 

De ulike tekstene vil så ses i lys av teori og begreper presentert i teorikapitlet.  

 

3.4.4 Metodens kvalitet – pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet 

Hvorvidt man kan bruke begreper som reliabilitet, validitet og generaliserbarhet i kvalitative 

undersøkelser er omdiskutert (Østbye et al, 2013, 124). Aksel Tjora (2017, 231) bruker 

begrepene pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet når han diskuterer kvaliteten til 

kvalitativ forskning. Tjora (2017, 235) legger vekt på at det regjerer enighet om at en 

fullstendig nøytralitet ikke kan eksistere innenfor denne type forskning, og dette skyldes blant 

annet at forskeren selv deltar i både innsamling og analyse av data. At vurderingen ikke er like 

streng betyr imidlertid ikke at studien ikke kan være pålitelig eller gyldig.  

 

Generelt sett vil et kvalitativt forskningsopplegg være mindre strukturert enn et kvantitativt, og 

undersøkelsesopplegget utvikles i stor grad underveis i datainnsamlingen (Grønmo, 2011, 

228), da metoden er fleksibel. For å øke studiens pålitelighet påpeker Tjora (2017, 231) at «det 

må være en intern logikk eller sammenheng gjennom hele forskningsprosjektet». Påliteligheten 

øker også ved at man redegjør for hvilke teorier og perspektiver man legger til grunn for en 
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analyse. Åpenhet eller transparens knyttet til prosessen er således viktig for å styrke 

påliteligheten, og her vil metodekapitlet bidra til å styrke oppgavens pålitelighet (Tjora, 2017, 

237-238). 

 

På lik linje med en kvantitativ studie vil gyldigheten til en kvalitativ undersøkelse avhenge av 

at man svarer på det studien spør om (Tjora, 2017, 232). Ved å være åpen om hvordan analysen 

utføres og ved å vise til hvilke spørsmål man stiller til et materiale, samt ved å vise til 

eksisterende teori vil gyldigheten styrkes (Tjora, 2017, 232). Da forskeren selv er svært 

involvert i tolkningen av resultater kan det være en utfordring å reprodusere den samme studien 

på et senere tidspunkt (Østbye et al, 128), og det er derfor viktig at man er åpen om hvordan 

man har gått frem. Tjora trekker også frem at «Den viktigste kilden til høy gyldighet er at 

forskningen pågår innenfor rammen av faglighet, forankret i relevant annen forskning. 

Metodologisk treffsikkerhet med utgangspunkt i problemstillinger og forskningsspørsmål må 

alltid veie tungt» (Tjora, 2017, 234).  

 

Når man vurderer en studies generaliserbarhet vurderer man hvorvidt funnene man har gjort 

kan antas å være allmenngyldige (Østbye et al, 2013, 123). I denne oppgaven er ikke målet å 

trekke slutninger utover oppgavens omfang, til det er den for lite omfattende. Målet med 

analysen er her å få en dypere innsikt i hvordan kvinnelige ledere representeres i de to 

intervjuspaltene, og ikke å trekke slutninger utover dette. I denne oppgavens tilfelle kan man 

heller snakke om en konseptuell generalisering, ved at oppgaven kan generere konsepter som 

kan ha relevans for andre, lignende, studier. Målet med analysen er å få en dypere innsikt i 

hvordan kvinnelige toppledere representeres, og man kan anta at også andre medier vil 

representere kvinnelige ledere på en måte som ligner den som kommer frem i analysen (Tjora, 

2017, 239-40). 

 

Når man utvikler konsepter ser man på datagrunnlaget med et nytt blikk, og undersøker om det 

finnes en merkelapp man kan bruke for å benevne noen av fellestrekkene som har kommet til 

syne (Tjora, 2017, 211). Målet er å avdekke om det eksisterer en teoretisk benevnelse på det 

man har funnet, eller om det er behov for å utvikle egne konsepter (Tjora, 2012, 186). Da 

stereotypiene som skal anvendes i denne oppgaven i hovedsak stammer fra internasjonal 

forskning (Kanter, 1993; Baxter, 2018; Campus, 2013; Norris, 1997), kan det oppstå et behov 

for å utvikle egne konsepter for den norske empirien.  
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3.4.5  Oppsummering av kapitlet 

I dette kapitlet har jeg gjort rede for hvilke metodiske tilnærminger jeg har brukt for å kunne 

besvare oppgavens problemstilling.  Ved å kombinere ulike metodiske tilnærminger ønsker 

jeg å kunne gå både i dybden og i bredden på materialet. Den kvantitative analysen vil gi en 

oversikt over materialet som helhet, mens den kvalitative tekstanalysen vil gjøre det mulig å 

gå i dybden på deler av utvalget. I det neste kapitlet vil resultater fra den kvantitative 

innholdsanalysen først presenteres, så diskuteres og analyseres. 
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4 Lederrepresentasjoner i Aftenposten og 

Dagens Næringsliv – et overblikk 
 

I dette kapitlet vil funn fra den kvantitative innholdsanalysen presenteres. Funnene som legges 

frem er basert på en statistisk analyse av dekningen av ledere i Aftenpostens intervjuspalte 

Livet på toppen og spalten Lederintervjuet i Dagens Næringsliv. Utvalget består av 154 

intervjuer fra Aftenposten og 224 intervjuer fra Dagens Næringsliv. Perioden som er undersøkt 

strekker seg fra 2014 til og med 2018. Hovedmålet med undersøkelsen er å avdekke 

kjønnsbalansen i spaltene, samt å se nærmere på om det er ulikheter i måten kvinnelige og 

mannlige ledere representeres på. Målet med analysen er å besvare underproblemstillingene:  

Hvordan er kjønnsfordelingen i Lederintervjuet og Livet på toppen over tid? Og hvilke 

forskjeller kjennetegner representasjonen av kvinner og menn i spaltene? 

 

Den første delen av kapitlet vil presentere funnene fra innholdsanalysen. Kapitlet er strukturert 

etter de fem hypotesene som ble presentert mot slutten av teorikapitlet. Når funnene er 

presentert vil resultatene diskuteres i lys av tidligere forskning og eksisterende teori.  

 

4.1 Kjønnsbalansen i de to spaltene 
 

Målet med den første delen av analysen er å få oversikt over kjønnsbalansen i de to spaltene. 

Da kjønnsfordelingen blant de mektigste i landet er relativ ujevn, var det rimelig å anta at menn 

ville dominere som intervjuobjekter. I SSBs årlige undersøkelse av Indikatorer for 

kjønnslikestilling i kommunene fra 2017 kommer det frem at 64,1 prosent av alle 

lederposisjoner besittes av menn, mot 35,9 prosent kvinner (SSB, 2019).  Tidligere forskning 

peker også på at menn opptrer hyppigere i mediebildet enn kvinner (GMMP, 2015).  

 

Studiens første hypotese gikk som følger: Det er en overvekt av mannlige ledere i de to 

spaltene. 
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Figur 1: Prosentfordeling av ledere fordelt på kjønn over tid. Kvinner Aftenposten N= 67, Menn Aftenposten 87, N=, kvinner 

Dagens Næringsliv N= 128, menn Dagens Næringsliv N= 96. 

Stolpediagrammet i figur 1 viser en oversikt over den prosentvise fordelingen av kjønn i de to 

avisene. I Aftenposten ser vi at det det er de mannlige lederne som er mest representert, med 

56 prosent av sakene, og dermed støtter resultatene fra dette utvalget hypotesen. I Dagens 

Næringsliv utgjør de kvinnelige lederne 56 prosent av intervjuobjektene, og hypotesen støttes 

ikke.  

 

Ser man de to avisene under ett fordeler kjønnsbalansen seg på følgende måte: 

 

 

Figur 2: Kjønnsfordeling totalt i de to avisene. N = 195 kvinner og N = 183 menn. 

Figur 2 viser at det er en liten overvekt av kvinnelige intervjuobjekter, og dermed kan man 

forkaste hypotesen når man ser hele utvalget under ett.  
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Figur 3: Kjønnsfordeling i de to avisen over tid, per år per kjønn.  

Figur 3 viser den totale kjønnsfordelingen blant intervjuobjektene over fra 2014 til 2018. I 2014 

var menn i flertall i de to spaltene. I Aftenposten ser vi at antall mannlige intervjuobjekt holdt 

seg stabilt på rundt 20 menn i året fra 2014 til 2016. I 2017 gikk antallet menn ned til 16, og i 

2019 var antallet mannlige ledere nede i åtte. Andelen kvinnelige intervjuobjekter holdt seg 

stabilt på mellom 14 til 17 ledere fra 2014 til 2017. I 2018 falt tallet antall kvinnelige 

intervjuobjekter til fem. I Dagens Næringsliv ser vi at antall menn varierte mellom 21 og 24 til 

og med 2016. Fra 2017 sank andelen menn til 18 personer, og i 2018 var antallet nede på 12. 

Ser man på antallet kvinnelige ledere representert i Dagens Næringsliv, ser vi at det har vært 

en økning fra 2014 og frem til i dag. 2017 markerer en topp for kvinneandelen med 30 ledere 

representert, og i 2018 var det 29. Den laveste andelen kvinner finner vi i 2014, med 16 

kvinnelige ledere representert i Lederintervjuet. 

 

I Aftenposten er menn i flertall alle årene, mens kvinner dominerer Dagens Næringslivsspalten 

alle årene med unntak av i 2014. I Aftenposten er kjønnsfordelingen jevnest i 2017, mens den 

i Dagens Næringsliv er tilnærmet lik i 2016. I Dagens Næringsliv er representasjonen skjevest 

i 2018, hvor kvinner utgjorde 71 prosent av intervjuobjektene.   

 

4.2 Journalistenes kjønn 

Den andre hypotesen gikk som følger: kvinnelige journalister vil skrive flere intervjuer med 

kvinnelige kilder, enn hva mannlige journalister vil. Ser man på kjønnsfordelingen blant 

journalistene som skriver spaltene, er kvinner i flertall i begge avisene.  

16
28 25

30 29
21

21 24 18
12

16
14 17 15

5

21
22 20

16

8

2014 2015 2016 2017 2018

DN - Kvinner DN - Menn AP - Kvinner AP - Menn



 44 

 

Figur 4: Journalistenes kjønn. Kvinnelig journalist Aftenposten N=118, mannlig journalist Aftenposten N=35, kvinnelig og 

mannlig byline N = 1. Kvinnelig journalist Dagens Næringsliv N=214, Mannlig journalist Dagens Næringsliv = 8, kvinnelig 

og mannlig byline Dagens Næringsliv N=2. 

Diagrammet viser at flertallet av intervjuene er skrevet av kvinnelige journalister. I Dagens 

Næringsliv står kvinnelige journalister som avsender i 96 prosent av sakene, mens 77 prosent 

av intervjuene i Aftenposten er skrevet av kvinnelige journalister.  

 

Under følger en fordeling av hvem de ulike journalistene skriver om. 

 
Figur 5: Hvem skriver om hvem.  

Diagrammet over viser at det er en liten kjønnsforskjell i hvem som skriver om hvem i 

Aftenposten, her ser vi at kvinner i størst grad skriver om kvinner, mens menn skriver flere 

saker om menn. I Dagens Næringsliv ser vi at kvinner skriver litt flere saker om menn enn om 

kvinner, og at de mannlige journalistene skriver flere saker om kvinner enn om menn.  

 

Funnene fra Aftenposten støtter den andre hypotesen da kvinner skriver flere saker med 

kvinnelig intervjuobjekt, mens funnene fra Dagens Næringsliv ikke støtter hypotesen, og menn 

skriver noe flere saker med kvinnelig intervjuobjekt enn mannlig. 
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4.3 Omtale av kjønn 
 

Studiens tredje hypotese gikk som følger: Kjønnsrelatert omtale vil ha en hyppigere frekvens 

blant de kvinnelige lederne. Her har jeg både undersøkt bruken av kjønnede titler og ingresser, 

samt bruken av kjønn i hele intervjuet. Bakgrunnen for dette valget er at flere av artiklene 

befinner seg bak betalingsmur, og derfor vil kun tittel og ingress være synlig for de uten 

abonnement. 

 

 
Figur 6: Kjønnsrelatert tittel i saker med menn (Dagens Næringsliv), N=5 saker, kjønnsrelatert tittel i saker med kvinner 

(Dagens Næringsliv) N= 10 saker. Kjønnsrelatert tittel i saker med menn (Aftenposten) N= 6 saker, kjønnsrelatert tittel i saker 

med kvinner (Aftenposten) N= 11 saker. 

 

Figur 6 viser at omtale av kjønn skjer oftere blant kvinnelige enn mannlige intervjuobjekter. I 

Dagens Næringsliv er kjønn omtalt i åtte prosent av ‘kvinneintervjuene’, mens det er omtalt i 

fem prosent av ‘manneintervjuene’, forskjellen er dermed relativt liten. I Aftenposten er det 

nesten ti prosents forskjell, og kvinner omtales på en kjønnsrelatert måte i 16 prosent av 

kvinnesakene, mot syv prosents kjønnsrelatert omtale i sakene med mannlig intervjuobjekt. 

Når det kommer til omtale av kjønn i tittel ser man at kvinner omtales i kjønnsrelaterte termer 

i større grad enn sine mannlige motparter. Man ser også at omtale av kjønn opptrer hyppigere 

i Aftenposten enn i Dagens Næringsliv.  

 

Ser man på innholdet i intervjuene som helhet, inkludert tittel og ingress, ser omtalen av kjønn 

slik ut: 
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Figur 7: Omtale av kjønn i intervjuet totalt. Omtale av kjønn, menn i Aftenposten N=5 saker, omtale av kjønn, kvinner i 

Aftenposten N= 24 saker. Omtale av kjønn, menn i Dagens Næringsliv 7 saker, Omtale av kjønn, kvinner i Dagens Næringsliv 

35 saker. 

 

I figur 7 ser man at det er en tydelig forskjell i kjønnsrelatert omtale, når man ser på hele 

intervjuet. Kvinner omtales som kvinner i 35 prosent av ‘kvinneintervjuene’ i 

Aftenpostenintervjuene, og 28 prosent av ‘kvinneintervjuene’ i Dagens 

Næringslivsintervjuene. Menn på den andre siden omtales ved kjønn i seks prosent av 

‘manneintervjuene’ i Aftenposten, og syv prosent av tilsvarende intervjuer i Dagens 

Næringsliv. Her ser vi at kvinner hyppigere kobles til sitt kjønn, uavhengig av hvilken av de to 

avisene man ser på. Dermed støttes den tredje hypotesen.  

 

4.4 Omtale av familiære forhold 
Den fjerde hypotesen gikk som følger: Kvinnelige ledere vil i større grad enn menn omtales i 

sammenheng med tradisjonelle kjønnsroller. 

 

 
Figur 8: Spørsmål om familie. Kvinner i Aftenposten N=31, Menn i Aftenposten N=28, Kvinner i Dagens Næringsliv N=35, 

menn i Dagens Næringsliv N=18 

Når det kommer til omtale av familiære forhold ser vi at kvinner, generelt sett, får flere 

spørsmål om dette enn menn. Forskjellen er størst i Dagens Næringsliv. Dermed støttes 

hypotesen. 
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4.5  Utseende og alder  
 

Studiens femte hypotese går som følger: Omtale av intervjuobjektenes alder og utseende vil 

skje hyppigere når intervjuobjektet er kvinne. 

 

I spaltene er omtale av utseende nesten helt fraværende. I Dagens Næringsliv er det ingen 

direkte omtale av utseende, foruten om en sak med mannlig intervjuobjekt. I Aftenposten 

omtales utseende i tre av utvalgets saker, hvor to av sakene har mannlig intervjuobjekt.  

 

I Aftenposten var det kun fire omtaler av intervjuobjektets faktiske alder i tittel/ingress, og alle 

omtalene var menn. I utvalget fra Dagens Næringsliv inneholdt tre av titlene intervjuobjektets 

alder, og samtlige av disse var mannlige kilder. I ingressen var det flere omtaler av alder, men 

også her var de mannlige ledernes alder nevnt hyppigere enn kvinnenes, med 20 prosent mot 

19 prosent. Disse funnene avviker fra forventningene, og hypotesen støttes ikke. 

 

4.6 Diskusjon av funn  
 

Målet med den kvantitative analysen var å avdekke hvordan kjønnsbalansen i de to spaltene er, 

samt å undersøke hvorvidt representasjonen av kvinner og menn er lik eller ulik. Jeg vil nå 

diskutere funnene fra den kvantitative innholdsanalysen, og se dem i lys av tidligere forskning 

og teori. Vi har tidligere sett at kvinner, generelt sett, er underrepresentert i mediene, og at 

menn dominerer det norske og internasjonale nyhetsbildet (Eide, 2012,136; GMMP, 2015). 

Mediene fungerer som et bindeledd mellom de som lever i et samfunn, (Østbye og Schwebs, 

2009, 9), og gir publikum innblikk i hvordan verden tilsynelatende fungerer. Dersom man 

sammenlikner kjønnsfordelingen på toppen av norsk næringsliv og samfunn, med hvordan det 

fremstilles i mediene oppdager man at det er store avvik. 

 

4.6.1 Kvinner er overrepresentert 

Ser man på den faktiske statistikken over hvem som besitter lederposisjoner i Norge i dag, ser 

man at det er mennene som innehar majoriteten av lederstillingene. Ifølge SSB har andelen 

kvinnelige ledere, på alle nivåer, hatt en marginal økning de siste årene (Fredriksen, 2019). Til 

tross for denne økningen ser man at menn fremdeles besitter de fleste lederstillingene i Norge 

med 64,1 prosent mot 35,3 prosent kvinner (SSB, 2019). Ser man denne statistikken i forhold 
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til kjønnsfordelingen blant lederne som opptrer i Aftenposten og Dagens Næringsliv oppdager 

man at mediefremstillingen er skjev, i kvinnenes favør. Dette står i sterk kontrast til resultatene 

fra tidligere undersøkelser av kjønnsrepresentasjoner i media (Eide 2000, 2009; Campus 2013, 

Baxter, 2018; GMMP, 2015), som viser at kvinner er underrepresentert i mediene. Gill (2007, 

115) poengterer også at menns dominans i nyhetene skyldes at det er de som besitter 

maktposisjonene. I denne undersøkelsen er det motsatt, her er det en liten overvekt av kvinner 

og hypotesen om at det er en overvekt av mannlige ledere i de to spaltene støttes dermed ikke.  

 

Det kan være flere grunner til at kjønnsbalansen er relativt jevn i de to spaltene. For det første 

har flere medier selv hatt et uttalt mål om å bedre kjønnsbalansen i sitt innhold (Grut, 2019), 

og dette kan ha medført en jevnere fordeling av kvinnelige og mannlige kilder. Både 

Aftenposten og Dagens Næringsliv har iverksatt tiltak for å forbedre kjønnsbalansen i sine 

nettaviser, og kanskje er kjønnsbalansen et resultat av dette.  I Dagens Næringsliv har det blitt 

installert en programvare som måler antall kvinner på forsiden av nettavisen, og i Aftenposten 

har de egne verktøy for å måle antall kvinnelige intervjuobjekter hver dag (Svendsen, 2018). 

Hvorvidt disse hjelpemidlene har bidratt til å øke kvinneandelen i de to avisene vites ikke, men 

det vitner om at både Dagens Næringsliv og Aftenposten selv har rettet fokus mot å bedre 

kjønnsbalansen det siste året. Høsten 2018 skrev sjefsredaktør i Dagens Næringsliv, Amund 

Djuve, følgende i et innlegg i samme avis: «Det holder ikke å speile virkeligheten når den stort 

sett består av gråhårede menn i 50-årene» (Djuve, 2018). Videre skrev han også at det er et 

samfunnsproblem at den skjeve kjønnsbalansen på toppen av næringslivet gjenspeiles i 

næringslivsjournalistikken (Djuve, 2018). Dette sitatet kom imidlertid ved utgangen av 2018, 

og kjønnsfordelingen i Lederintervjuet hadde da vært i kvinnenes favør de siste tre årene. Til 

tross for at uttalelsen kom i 2018, kan det vitne om at Dagens Næringsliv har hatt et bevisst 

forhold til å øke kvinneandelen over lengre tid.  

 

I disse spaltene er det ledere som intervjues, og tidligere forskning viser at lederen var kvinnen 

som fikk mest spalteplass i mediene, og kanskje er det derfor kjønnsbalansen er jevn. Save og 

Hagens undersøkelse fra 2014 viste at det var lederkvinnen som var den mest portretterte 

kvinnetypen i både riks- og regionavisene (Save og Hagen, 2015, 85). I Eides undersøkelse fra 

1999 var det ‘baben’ som dominerte, mens Øvrebøs studie fra 2012 konkluderte med at kvinner 

i hovedsak ble brukt som representanter for vanlige folk når de ble intervjuet (Øvrebø, 2015, 

45). Denne undersøkelsen bekrefter at lederkvinner får mye spalteplass, og dette kan vitne om 

at trenden som ble avdekket i 2014 fremdeles er gjeldende.  
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Videre må også spaltenes format tas i betraktning. Disse intervjuspaltene fremstår som en form 

for miniportretter hvor lederne prater om sine erfaringer, lederstil og til dels også privatliv. 

Dette kan medføre at det er kvinner som i hovedsak er målgruppen. En leserundersøkelse 

gjennomført av Sigurd Høst og Johann Roppen (1999, som gjengitt i Eide, 2000, 43) viser at 

kvinner foretrekker portrettintervjuer og personalia når de leser avisen. I dette utvalget inntar 

lederne spaltene i form av sin posisjon, og forteller tilsynelatende åpent om hvem de er og hva 

de gjør. Spaltene bærer altså preg av å være ‘human touch’-journalistikk. Her får man også 

innsikt i elitepersoners privatliv, og hvem som skjuler seg bak eksempelvis direktørtittelen. 

Dersom kvinnelige lesere er målgruppen for spaltene, kan det tenkes at redaksjonene ønsker å 

treffe dem med relevant informasjon, og at de derfor velger å løfte frem kvinnelige ledere. Eide 

(2000, 43) understreker at «Leserundersøkelser må tas med en klype salt». 

 

Det kan også antas at redaksjonene vurderer en nyansatt kvinnelig toppleder som mer 

sensasjonell enn en mann. Det kan være at avisene vurderer det dit hen at kvinnelige ledere har 

større nyhetsverdi, da de er unntaket til regelen (Norris, 1997, 153). At et selskap får en 

kvinnelig toppleder er fremdeles banebrytende og her kan sensasjonspreget påvirke utvelgelsen 

av saker og kilder (Østlyngen og Øvrebø, 1999, 104). 

 

En kan også trekke paralleller til studien gjennomført av Lisbeth Morlandstø og Hege Lamark 

(2014) hvor de undersøker kjønnsfordelingen i nettutgaven til Nordlys og Adresseavisen. Her 

kom det frem at antallet kvinnelige kilder var høyere bak betalingsmuren enn i sakene som var 

gratis. Bak betalingsmuren utgjorde kvinnelige ledere 27 prosent av de kvinnelige kildene, 

mens mannlige ledere utgjorde 29 prosent av de mannlige kildene. Til tross for dette viser deres 

undersøkelse at menn var overrepresentert i disse avisene (Morlandstø og Lamark, 2015, 199-

201). En del av intervjuene i dette utvalget befinner seg bak avisenes betalingsmur, men 

utvalget er for begrenset til at man kan konkludere med at dette er bakgrunnen for den jevne 

kjønnsbalansen.  

 

Uavhengig av hvordan man ser på det, representerer disse funnene et brudd på 

mannsdominansen som lenge har preget norsk nyhets- og næringslivsjournalistikk, da det i 

denne studien er kvinnene som er i flertall.  I utgangspunktet er det positivt at det er en liten 

overvekt av kvinner i utvalget, og det peker på at mediene beveger seg i riktig retning når det 

kommer til en jevnere representasjon av kjønn. Satt på spissen kan man likevel hevde at 
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mediene her bidrar til å skape et urealistisk bilde av hvordan verden er. De som leser spalten 

jevnlig kan få inntrykk av at kjønnsbalansen på toppen av norsk nærings- og organisasjonsliv 

er lik, noe den i realiteten ikke er. Dette kan igjen bidra til å skape avstand mellom virkeligheten 

og mediebildet, og er nok et eksempel på hvordan mediene speiler, heller enn å gjengi, 

virkeligheten akkurat slik den er.  

 

4.6.2 Har journalistens kjønn noe å si? 

Funnene fra denne undersøkelsen viser også at det er kvinnelige journalister som står bak de 

fleste intervjuene. Totalt er 88 prosent av alle intervjuene skrevet av kvinnelige journalister, og 

kanskje har dette ført til at flere kvinnelige kilder får komme til orde.  

 

Hvorvidt andelen kvinnelige journalister påvirker andelen kvinnelige kilder er omdiskutert, og 

tidligere studier viser at jevn kjønnsbalanse innad i en redaksjon ikke nødvendigvis genererer 

tilsvarende kjønnsbalanse i sluttproduktet (van Zoonen, 1994, 65; Grymer og Roksund, 2015, 

75). Til tross for at man tidligere ikke har kunnet bevise at det eksisterer en klar korrelasjon 

mellom journalistens kjønn og valg av intervjuobjekt, viser studien til Save og Hagen at over 

50 prosent av sakene skrevet av kvinner hadde kvinnelige kilder, mens kun en tredjedel av 

sakene skrevet av menn hadde kvinnelige kilder (Save og Hagen, 2015, 88). Denne tendensen 

er en fortsettelse fra nittitallet, hvor en spørreundersøkelse gjennomført av Elisabeth Eide i 

1991, og en undersøkelse gjennomført av Verdikommisjonen i 1999, viste at kvinnelige 

journalister velger kvinnelige kilder oftere enn mannlige journalister (Allern 1999, som referert 

til i Eide, 2000, 59). Eide (2012, 141) understreker også at det ikke er en krystallklar 

sammenheng mellom journalistenes kjønn og innholdet de produserer, selv om kvinnelige 

journalister velger kvinnelige kilder i noe større grad enn menn. At kvinnelige journalister 

velger kvinnelige intervjuobjekter i større grad enn sine mannlige kolleger ble også bekreftet 

av Morlandstø og Lamark (2015, 201) og Allern (2001, 206). Eide og Orgeret (2015 b, 30) 

peker på at det eksisterer en forventning om at kvinnelige journalister skal skrive om kvinner, 

og sier at denne forventningen bærer preg av en form for essenssialisme: at du representerer 

ditt kjønn. I dette utvalget kan man kanskje bekrefte denne antakelsen, da det er en overvekt 

av både kvinnelige kilder og journalister. 

 

Ser man på hvor i avisene de to spaltene er plassert, er funnene også overraskende. Livet på 

toppen befinner seg i Aftenpostens økonomiseksjon, mens Lederintervjuet er plassert i Dagens 
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Næringslivs nyhetsdel. Dette er saksområder som tidligere har blitt omtalt som maskuline, med 

bakgrunn i at dette er stoffområder som i størst grad dekkes av menn og at majoriteten av 

kildene er menn. Ser man på Eides (2012, 138) studie av arbeidsdelingen internt i norske 

redaksjoner, får man inntrykk av at norsk presse er kjønnsdelt. Kvinnelige journalister jobber 

i hovedsak med feature, og i mindre grad med sport, utenriks og økonomi. Samtidig viser en 

studie gjennomført av Allern at stoffområder som næringsliv og økonomi er relativt 

kjønnsnøytrale, det vil si at journalister av begge kjønn skriver om disse temaene (Allern, 2001, 

204), noe som peker på at det er variasjon mellom hvem som skriver hva.  

 

Dersom man ser på sakene som en form for feature, til tross for at de befinner seg i nyhets- og 

økonomiseksjonen i avisene, kan det tenkes at dette er bakgrunnen for at andelen kvinnelige 

journalister er så høy som den fremstår i dette utvalget.  Til tross for at intervjuene handler om 

økonomi og næringsliv, blir vi også kjent med lederen som intervjues. Som leser får du høre 

om ledernes vei til toppen, deres styrker og svakheter. På denne måten blir det en form for 

featurejournalistikk, og kanskje er det flest kvinnelige journalister som jobber med denne typen 

saker i de to avisene (Niblock, 2008, 50).  

 

I denne studien er flertallet av sakene skrevet av kvinner, og totalt sett har 88 prosent av 

intervjuene kvinnelig avsender. Til tross for at det er få saker skrevet av mannlige journalister, 

ser vi at menn skriver om lag like mange saker om kvinner som om menn, med kun tre 

prosentpoengs forskjell i de to avisene. Selv om hovedvekten av ´kvinnesakene´ er skrevet av 

kvinner, ser man også at kvinner står bak majoriteten av intervjuene med menn.  Det er derfor 

vanskelig å konkludere med at det er avgjørende forskjell i valg av kilder når man ser på dette 

utvalget. I Dagens Næringsliv ser man også at menn skriver flere saker med mannlige kilder 

enn kvinnelige, noe som setter spørsmålstegn ved om det er sammenheng mellom journalistens 

og kildens kjønn. Igjen er det sentralt å understreke at dette utvalget er for lite til å si noe 

generelt om utviklingen i norsk presse på dette området. Til tross for dette kan disse resultatene 

vitne om at flere kvinnelige journalister kommer til i den tidligere mannsdominerte delen av 

avisen, og at dette fører til bedre kjønnsbalanse i det journalistiske sluttproduktet. 

 

4.6.3 Er kvinnelige ledere først og fremst kvinner? 
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Resultatene fra den kvantitative analysen viser også at kvinner omtales i sammenheng med sitt 

kjønn i større grad enn menn, og med dette støttes hypotese tre: omtale av kjønn vil skje 

hyppigere blant de kvinnelige ledere enn de mannlige. 

 

I både Aftenposten og Dagens Næringsliv ser vi at omtale av kjønn, eller bruk av ord knyttet 

til kjønn, opptrer hyppigere i intervjuene med de kvinnelige lederne enn med de mannlige. Det 

er likevel ulikheter mellom de to avisene. I Aftenposten omtales kvinner og menn i 

sammenheng med kjønn i henholdsvis 16 prosent og syv prosent av titlene og ingressene, mot 

åtte og fem prosent i Dagens Næringsliv. I selve intervjuet, inkludert tittel og ingress, er det 

større ulikheter i bruken av kjønn i omtalen. I Aftenposten omtales kvinner med kjønn i 28 

prosent av sakene, mens kjønnsrelatert omtale av menn opptrer i syv prosent av sakene. I 

Dagens Næringsliv er forskjellene større, og menn omtales ved kjønn i seks prosent av sakene, 

mot 35 prosent kjønnede omtaler av kvinner.  

 

At kvinnelige lederes og politikeres kjønn poengteres kan være et resultat av at det mannlige 

fremstår som normen, og at det derfor blir naturlig å kommentere ‘avviket’ (Gidengil og 

Everitt, 2003, 210).  Professor og språkforsker Helene Uri kommenterer også hvordan kjønn 

poengteres dersom den som omtales er kvinne, hun mener at dette kan bidra til en eksotifisering 

av kvinnelige gründere, ingeniører og professorer dersom det fortsetter (Uri, 2019, 314-15).  

 

Og alt for ofte strøs kvinnelig ut med en sjenerøsitet som ikke er i overensstemmelse 

med statistikken, og bruken bidrar bare til å sementere forestillinger om 

kjønnstradisjonelle yrker og aktiviteter (Uri, 2019, 315). 

 

Igjen kan man anta at omtalen av kvinner, som kvinner, skyldes nyhetsvurderinger. Kvinnelige 

ledere er fremdeles en minoritet, og Eide (2000, 60) trekker frem hvordan mediene ofte retter 

fokus mot kvinner når de avviker fra den vanlige kvinnen, og at dette bidrar til en form for 

unikgjøring av kvinner. 

 

Bakgrunnen for at kjønnsomtale opptrer hyppigere blant de kvinnelige intervjuobjektene kan 

være flere. Jeg har tidligere nevnt at begge avisene har tatt i bruk ulike digitale verktøy som 

skal bidra til å registrere kildenes kjønn. Når disse verktøyene ble tatt i bruk vites imidlertid 

ikke, og det er derfor vanskelig å konkludere med at dette er grunnen til at kvinner omtales 

hyppigere med kjønn enn menn. Her kan man anta at kjønn og bruken av kjønn i omtalen av 

kvinner er et resultat av at de avviker fra normen, noe som igjen kan bidra til å forankre ideen 
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om at lederposisjoner i utgangspunktet tilhører menn (Gidengil og Everitt, 2003, 211). I neste 

kapittel vil intervjuene som ble kodet med kjønnsrelatert tittel analyseres nærmere, og ses i lys 

av stereotypiene presentert i innledningskapitlet. 

 

4.6.4 Forsterkes de tradisjonelle kjønnsrollene? 

At kvinner fremstilles i sammenheng med deres rolle som omsorgsperson eller mor har blitt 

dokumentert av flere forskere, blant annet Byerly (2004, 111). Det er derfor ikke overraskende 

at funnene i denne studien også peker på det samme. Ser man utvalget under ett, kommer det 

frem at kvinner i større grad enn menn kobles til sin familiesituasjon.   

 

Når kvinnelige ledere omtales i mediene får de ofte spørsmål om familie og familiesituasjon, 

og dette settes opp mot håndtering av lederrollen (Poutanen, Kovalainen, Jännäri, 2016, 202; 

Campus, 2013, 94). Dette kan ses i sammenheng med at kvinner må forklare, i større grad enn 

menn, hvordan de balanserer livet som mor med livet på toppen. Mannlige ledere, på den andre 

siden, kobles ikke i like stor grad til deres rolle som familiemann eller far. Denne tendensen 

bekreftes også av norsk forskning, og Eide (2000, 63) skriver at kvinner blir fremstilt som 

mødre, koner eller ofre i større grad enn menn. Målet med å se på familievariabelen var å 

avdekke hvorvidt dette stemmer for denne oppgavens utvalg.   

 

I denne oppgaven er det imidlertid ikke store forskjeller på denne omtalen. I Aftenposten ser 

vi at det kun er to prosentpoeng som skiller kvinnene fra mennene, dette kan vitne om en mer 

likestilt representasjon av kjønnene. I Dagens Næringsliv er det åtte prosentpoeng forskjell, og 

de kvinnelige lederne kobles i større grad enn menn til familiære forhold. At mediene 

fremstiller kvinnelige ledere som mødre, koner eller døtre kan bidra til å opprettholde den 

stereotypiske forståelsen av kvinner som omsorgspersoner, mens menn blir oppfattet som 

ledere. Dette kan være problematisk for karrierekvinnen, da hun blir fanget i to roller og må 

leve opp til flere forventninger enn menn. Dette kan igjen forsterke den sosialt konstruerte 

forståelsen av at en kvinne først og fremst er omsorgsfull, mens mannen fremstår som den 

naturlige lederen (Heilman, 2012, 116).   

 

At det er relativt likt mellom kjønnene i Aftenposten peker på en positiv utvikling når det 

kommer til omtale, da begge kjønn får spørsmål om familie. I Dagens Næringsliv ser man at 
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det er større forskjell, noe som kan være en indikasjon på at den tradisjonelle forståelsen av 

kjønn, i større grad enn i Aftenposten, opprettholdes. 

 

4.6.5 Utseende og alder  

I oppgavens utvalg var fokus på utseende nesten fraværende. Dette vitner muligens om 

forskjeller mellom norsk og internasjonal presse. Det kan også være et resultat av at intervjuene 

er relativt standardiserte, og ikke inneholder skildringer og andre trekk som kjennetegner 

portrettjournalistikken (Lamark, 2012, 35). I Dagens Næringsliv var det en omtale av utseende, 

og det var rettet mot et mannlig intervjuobjekt. I utvalget fra Dagens Næringsliv inneholdt tre 

av titlene intervjuobjektets alder, og samtlige av disse var mannlige kilder. I ingressen var det 

flere omtaler av alder, men også her var de mannlige ledernes alder nevnt hyppigere enn 

kvinnenes, med 20 mot 19 prosent.  

 

I forbindelse med GMMP gjennomførte Eide og Orgeret i 2009 en undersøkelse av et utvalg 

norske medier, hvor de blant annet konkluderte med at kvinners alder oftere nevnes i nyhetene 

enn menns (Eide, 2012, 137) I denne oppgaven er det motsatte tilfellet, og dette kan tyde på en 

endring.  

 

4.7 Oppsummering av funn og analyse 

 
Funnene fra denne analysen vitner om at noe endrer seg i mediene. I dette utvalget er kvinnelige 

kilder i flertall, noe som står i sterk kontrast til tidligere forskning som viser at menn er 

overrepresentert i mediene. Videre viser funnene også at flertallet av journalistene er kvinner. 

Dette kan peke på en drening innad i redaksjonene, ved at kvinner nå også inntar økonomi- og 

næringslivsredaksjonene. At kvinnene dominerer som journalister kan være et resultat av at 

intervjuene beveger seg i retning av å være featuresaker, en sjanger som tidligere har blitt sett 

på som kvinnelig (Frey, 2008).  

 

I dette utvalget kommer det også frem at de mannlige journalistene skriver om lag like mange 

saker om kvinner som om menn. Resultatene viser også at omtale av kjønn i hovedsak skjer 

når det er kvinner som intervjues. Dette kan være et resultat av at det mannlige og maskuline 

fremdeles regnes som normen når man snakker om lederskap, og at kvinner derfor blir sett på 

som noe unikt eller et avvik og at dette fremheves. Funnene bekrefter også antakelsen om at 
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familiære forhold fremdeles er sterkere koblet til de kvinnelige lederne. Dette kan bidra til å 

forsterke de tradisjonelle kjønnsrollene, ved at kvinnene i større grad ses i sammenheng med 

sine barn/mann/familie, mens menn slipper denne koblingen. Utover dette viser analysen at 

fokus på utseende nesten er fraværende, med unntak av én mannlig leder, noe som strider mot 

hva tidligere forskning tilsier.  

 

Målet med denne analysen var å besvare problemstillingens andre delspørsmål: er det forskjell 

på omtalen av kvinner og menn i intervjuspaltene, samt de to forskningsspørsmålene:  

Hvordan er kjønnsfordelingen i Lederintervjuet og Livet på toppen over tid? Og hvilke 

forskjeller kjennetegner representasjonen av kvinner og menn i spaltene? Analysen har gitt en 

oversikt over hvordan kjønn fordeler seg i de to avisene, hvem som står bak intervjuene og om 

det er forskjell i omtalen av de ulike kjønnene. Den har vist at det er en liten overvekt av 

kvinnelige intervjuobjekter i Dagens Næringsliv, og en liten overvekt av mannlige 

intervjuobjekter i Aftenposten. Vi har også sett at det er noen overordnede forskjeller på måten 

kvinner og menn omtales: kvinner ses oftere i sammenheng med sitt kjønn og sine familiære 

forhold enn menn. Omtalen av menns alder og utseende er høyere enn omtalen av kvinners, 

men her er forskjellene svært små. 

 

I det neste kapitlet vil den kvalitative tekstanalysen presenteres, og den kvinnelige 

representasjonen undersøkes nærmere. 
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5 Representasjon av norske toppledere 
 

I dette kapitlet vil oppgavens kvalitative tekstanalyse legges frem. Mens den kvantitative 

undersøkelsen ga et overblikk over materialet, en form for overflatesannhet (Eide, 2000, 10), 

vil denne delen av oppgaven se nærmere på 192 ‘kvinnelige’ intervjuer fra utvalget. Campus 

(2013, 39) legger vekt på at kvantifiseringen av medierepresentasjoner ikke er nok, og 

oppfordrer til å gå i dybden på hva som skrives om kvinnene da dette vil gi en mer kompleks 

forståelse av tematikken. Jeg vil også gjøre rede for de ‘mannlige’ intervjuene som ble kodet 

som kjønnsrelaterte, totalt 11 intervjuer.  

 

I den foregående analysen fikk vi et overblikk over hva som kjennetegner utvalget. Vi så at 

kjønnsbalansen var jevn, med en liten overvekt av kvinner. Funnene viste også at det er 

forskjell i måten kvinnelige og mannlige ledere fremstilles. De kvinnelige lederne ble 

hyppigere omtalt i henhold til familie og sitt kjønn. Dette er ikke overraskende dersom man 

sammenlikner med tidligere forskning (Baxter 2018; Eide 2000, 2012; Campus, 2013). 

Mennene på den andre siden, ble oftere ble omtalt med alder og utseende. Jeg vil nå gå i dybden 

på intervjuene som har titler som ble kodet som kjønnede.  Det ville ha vært interessant å 

inkludere samtlige intervjuer, men utvalget er for stort for en oppgave av dette omfanget.  

 

En fordel med å ta utgangspunkt i intervjuene med kjønnsrelatert tittel er at den vil påvirke 

leserens førsteinntrykk av intervjuet og lederen, da dette er det første de ser. Et annet aspekt er 

at flere av intervjuene, i både Aftenposten og Dagens Næringsliv, befinner seg bak en såkalt 

betalingsmur, noe som igjen betyr at lesere uten abonnement ikke vil ha tilgang til mer enn 

tittel og ingress. På den måten vil tittelen være det eneste innblikket disse leserne får i saken, 

noe som igjen kan bidra til å påvirke deres oppfatning av saksforhold, og kanskje også av norsk 

toppledelse.  

 

Da utvalget i hovedsak er basert på artikler fra nettaviser, må det tas forbehold om at titlene 

også er utformet på en måte som vil generere flere lesere. Målet med tittel og ingress er, på lik 

linje med i en papiravis, å skape interesse blant leserne. Den konstante tilgjengeligheten til 

informasjon på nett påvirker utformingen av titler på nett i noe større grad enn på papir. Denne 

                                                 
2 Den kvalitative analysen tar utgangspunkt i 19 av de 21 titlene som ble kodet som kjønnsrelaterte. To av 

intervjuene er utelatt fra analysen og diskusjonen da de ikke passet inn i den overordnede kategoriseringen. 
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tilgjengeligheten gjør at nettavisene trenger titler som skaper «høye nok forventninger til at 

publikum velger å klikke seg inn på hver enkelt sak» (Dahlen, 2010, 36). Dette kan føre til at 

overskriftene er utformet annerledes på nett enn i papirutgaven, og kanskje bærer 

nettversjonens titler mer preg av å være sensasjonelle, konfliktfylte, aktuelle, vesentlige eller 

identifiserende (Øvrebø og Østlyngen, 1999, 103-5). 

 

5.1.1 Gangen i analysen 

Analysen som følger tar utgangspunkt i intervjuer med titler som ble kodet som kjønnsrelaterte. 

Under lesningen av de ulike titlene kom noen fellestrekk til syne, og analysen er strukturert 

etter disse temaene eller vinklingene. 

 

Det første temaet er ‘kvinner som lærer av gutta’. Felles for disse intervjuene er at titlene er 

vinklet på at kvinnene enten har tatt etter menn eller lagt fra seg feminine trekk for å passe inn 

i lederrollen. Videre vil jeg se nærmere på intervjuer hvor metaforer som spiller på kjønn er 

brukt i titlene. Det tredje temaet som kom til syne har jeg valgt å plassere i en 

likestillingskategori, denne tematikken er todelt. Jeg vil først se på lederne som omtaler seg 

selv som feminister, før jeg ser på de kvinnene som ønsker å løfte andre kvinner opp og frem. 

Avslutningsvis vil jeg raskt vise til intervjuene som er kodet som mannlige, for å kunne vise 

til likheter og forskjeller i representasjonen av lederne.  

 

Analysen er strukturert etter disse temaene og hvert tema utgjør et underkapittel. Analysen er 

ikke kronologisk, og eksempler fra ulike år vil trekkes frem i de forskjellige kategoriene. I 

analysen vil jeg se nærmere på hvordan lederne representeres, hvorvidt maskuline og feminine 

karakteristikker anvendes, og om lederne kan plasseres i en av de tidligere nevnte 

stereotypiene. Målet med analysen er å besvare problemstillingen: Hva kjennetegner 

representasjonen av kvinnelige toppledere i Aftenposten-spalten Livet på toppen, og i Dagens 

Næringsliv-spalten Lederintervjuet, og hvilke forskjeller preger representasjonen av kvinner 

og menn i disse spaltene? Og på hvilken måte preges intervjuene av stereotypier knyttet til 

kvinnelige ledere og feminine karakteristikker?  

 

Og analysen og diskusjonen tar sikte på å besvare de to siste forskningsspørsmålene: Anvendes 

feminine karakteristikker i representasjonen av de kvinnelige lederne? Og på hvilke måter er 
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medierepresentasjonene av de kvinnelige topplederne preget av generelle stereotypier knyttet 

til kvinnelig lederskap 

 

5.1.2 Forbehold 

Da den påfølgende analysen utelukkende tar utgangspunkt i titler som har blitt kodet som 

kjønnede er det hensiktsmessig å gjøre rede for noen forbehold ved materialet. Intervjuene 

utgjør en liten del av det totale utvalget, og det vil dermed ikke være mulig å si noe spesifikt 

om totaliteten i de to spaltene. Det vil imidlertid være mulig å avdekke noen tendenser som 

preger fremstillingen av kjønn, herunder representasjonen av kvinnelige ledere, i de to spaltene. 

 

5.2 En overordnet kjønnsrelatert vinkling 

 
Målet med analysen er å besvare den overordnede problemstillingen, altså å avdekke hva som 

kjennetegner representasjoner av kvinnelige toppledere i henholdsvis Aftenposten og Dagens 

Næringsliv. Den har også som formål å undersøke hvorvidt disse representasjonene bærer preg 

av å være stereotypiske og å avdekke hvorvidt feminine karakteristikker anvendes i omtalen 

av intervjuobjektene. Felles for intervjuene som skal presenteres her er at de befinner seg 

innenfor en kjønnsrelatert vinkling. Det betyr at journalistene har valgt å fokusere på kjønn i 

sin fremstilling av saken. 

 

Entman (1993, 53) understreker at virkeligheten er for kompleks til at mediene skal kunne 

formidle den akkurat slik den er, og at mediene derfor anvender tolkningsrammer. Allern 

(2001, 68) trekker frem at disse tolkningsrammene ofte er gjentakende, slik at både mediene 

og publikum kjenner igjen kategoriseringen av sakene. I flere av intervjuene i dette utvalget 

kan man si at både Aftenposten og Dagens Næringsliv anvender en kjønnsrelatert vinkling. 

Med dette menes at fokuset i tittel og ingress er på intervjuobjektets kjønn. I denne oppgaven 

brukes tolkningsrammer som en metode for å se hvordan journalistene fremhever, vektlegger 

og synliggjør enkelte trekk, og således vil det her være mer relevant å snakke om 

nyhetsvinkling.  

 

5.3 Kvinner som lærer av gutta 

Jeg vil her se nærmere på intervjuer hvor tittelen vinkles mot at kvinnelige ledere har lært, eller 

bør lære, av gutta. I disse intervjuene er det kvinnene selv som enten eksplisitt eller implisitt 
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trekker frem maskuline karakteristikker som en fordel i lederrollen. Vi har tidligere sett 

hvordan maskuline attributter ofte knyttes til lederrollen, og jeg vil nå se på tre intervjuer som 

eksemplifiserer dette.  

 

5.3.1 Presentasjon av intervjuene 

Samtlige av intervjuene som faller innunder ‘kvinner som lærer av gutta-kategorien’ stammer 

fra Aftenposten. Under ser man tittel og ingress slik de fremstår i nettversjonen av intervjuene.  

 

 

 

Bilde 1: Faksimilie Aftenposten, 06.10.2015 

 

Bilde 2: Faksimile Aftenposten, 28.10.2015 

 

Bilde 3: Faksimile Aftenposten, 26.10.2014  

Intervjuobjektene er CICERO-leder Kristin Halvorsen (Barstad, 2015), sjef for krigsskolen 

Ingrid Gjerde (Sjøberg, 2015 b) og NHH-leder Nina Skage (Sjøberg, 2014).  Den overordnede 

vinklingen bærer preg av å underbygge tanken om at det feminine eller kvinnelige ikke er 

kompatibelt med lederrollen, og retter i så måte søkelyset mot at kvinnelige egenskaper kan 

skape utfordringer når man er leder.  

 

Jeg vil nå undersøke hvordan kvinnene representerer seg selv og på hvilken måte journalisten 

forholder seg til kjønn. Inngangen til de tre intervjuene er relativt like, og kjønn står i fokus i 

både tittel og ingress. Til tross for dette fremstår representasjonen av kjønn ulik.  

 

5.3.2 Når kildene trekker frem kjønn 
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I intervjuene med Skage og Halvorsen er det intervjuobjektene selv som trekker frem kjønn. 

Nina Skage er leder for Norges Handelshøyskole, og i hennes intervju blir kjønn et tema i det 

første svaret hun gir. 

 

Bilde 4: Faksimile Aftenposten, 26.10.2014.:  

Allerede i det første spørsmålet retter NHH-lederen fokus mot kjønn, og trekker frem hvordan 

kvinner må legge fra seg det perfeksjonistiske. På spørsmål om hvordan hun har blitt en god 

leder sier hun at hun har lært av «gutta boys». Hun forteller hvordan hun selv har lært av sine 

mannlige lederkolleger for å klare seg, og råder andre kvinner til å gjøre det samme. 

Fremstillingen bygger opp under ideen om mannen som den ‘naturlige’ leder, mens kvinner 

må adaptere menns egenskaper for å takle lederrollen. Skage poengterer delvis den todelte 

forventningen kvinnelige ledere møter, hvor familieliv og utseende teller, i tillegg til 

prestasjoner på arbeidsplassen. Hun trekker også frem at evnen til å ta beslutninger er viktig i 

lederskap, og ser på dette som en motsetning til det perfeksjonistiske. Skage påpeker at det 

perfeksjonistiske gjelder kvinner, og nevner ikke menn i den sammenheng. Det kan potensielt 

bidra til å opprettholde det maskuline hegemoniet som preger toppen av norsk næringsliv.  Det 

er også interessant at hun omtaler unge kvinner som flinke, unge jenter, men senere kritiserer 

bruken av begrepet flink pike (Sjøberg, 2014). 

 

Skages omtale av andre kvinner, og da spesielt unge, kvinnelige lederspirer, bærer preg av å 

være generaliserende og noe negativ. Dette kan potensielt bidra til å opprettholde ideen om at 

det å være flink og perfeksjonist er en feminin egenskap som ikke samsvarer med egenskapene 

som kreves av en leder. Måten hun representerer sin egen vei mot toppen vitner om at hun har 

ilagt seg maskuline egenskaper for å passe inn.  
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Skal man vurdere Skage i henhold til de ulike stereotypiene kan man hevde at hun trekker 

veksler på «jernkvinnen» (Baxter, 2018, 26, Kanter, 236). Hun sier hun har lært av gutta, og 

har tilegnet seg en mannlig lederstil, noe som er typisk for denne typen leder. Jernkvinnen 

eksemplifiseres ofte ved å henvise til den tidligere britiske statsministeren Margareth Thatcher. 

Skage er også kritisk til andre kvinner, og omtaler ikke seg selv i henhold til kjønn. Det er 

likevel vanskelig å si noe konkret om hennes lederstil utover dette, da selvrepresentasjon er 

nesten fraværende i intervjuet.  

 

Intervjuet med Halvorsen (Barstad, 2015) er også vinklet på en kjønnsrelatert måte, men til 

tross for dette blir kjønn først et tema etter man har fått en gjennomgang av hennes karriere og 

ulike lederstillinger. Det er først når hun får spørsmål om hvilken egenskap hun har hatt mest 

trøbbel med som leder, at kjønn blir et tema: 

 

Bilde 5: Faksimile Aftenposten, 06.10.2015 

Her kobler Halvorsen sitt kjønn til egenskaper som omsorg, og kaller det å gå i ‘damefella’. 

Omsorg er, som vi tidligere har sett, en karakteristikk som kobles til det feminine (Connell og 

Pearse, 2015, 42). Hun bruker ordet for å beskrive hvordan man ikke skal være som leder. 

Videre setter hun dette opp mot en annen situasjon hvor hun ikke hadde involvert mange nok, 

og heller ikke lyttet nok, egenskaper som kan overføres til selvstendighet og ambisiøsitet, som 

tradisjonelt er sett på som maskuline egenskaper (Campus, 2013, 54). Videre forteller hun at 

en toppsjef ikke skal være som en mor for sine ansatte, og at hun nå har lært dette. Også 

Halvorsen fremstår som generaliserende når hun omtaler egenskaper og kjønn, og man får 

inntrykk av at det er naturlig at kvinner viser omsorg. En slik representasjon av kjønn kan bidra 

til å opprettholde den sosialt konstruerte karakterdikotomien som skiller mellom kvinner og 

menn. Hun understreker også at man som toppsjef ikke skal innta en morsrolle, her omtaler 

hun seg i kjønnsnøytrale termer.  
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Ser man intervjuene i lys av de eksisterende stereotypiene kan man hevde at Halvorsen tidligere 

befant seg i kategorien «morsfiguren» (Baxter, 2018, 29, Kanter, 1993, 233), ved at hun selv 

forteller at hun tidligere var for omsorgsfull, men nå innser at en toppleder ikke skal være som 

en mor for sine ansatte. Dette sammenfaller med ideen om at denne ledertypen representerer 

en trygg favn for sine medarbeidere, og at det forventes at hun er både varm og sympatisk. Her 

fremstiller hun sin tidligere væremåte ved hjelp av tradisjonelle feminine karakteristikker, og 

bidrar slik til å opprettholde skillet mellom kvinnelige og mannlige lederstiler (Campus, 2013, 

15). Hvordan hun i dag er som leder vites ikke, men hun trekker frem tillit som viktig. Hun sier 

også at for mye involvering og prosess var ødeleggende for henne som leder, så man kan anta 

at hennes lederstil i dag preges mindre av dette.  

 

I disse intervjuene trekker de to lederne frem at de har omfavnet de mer maskuline trekkene 

for å kunne gjøre en bedre jobb, uten at dette har medført kritikk fra andre. Dette er tyder på at 

kvinnene ikke utsettes for ‘the double bind’, til tross for at de distanserer seg fra egenskaper 

tradisjonelt forbundet med det feminine (Campus, 2013, 55) 

 

5.3.3 Når journalisten trekker frem kjønn 

I Gjerdes intervju med Aftenposten (Sjøberg, 2015 b) er det journalisten som retter fokus mot 

kjønn. Dette skjer allerede i det første spørsmålet.  

 

Bilde 6: Faksimile Aftenposten, 28.10.2015 

Nesten hele intervjuet omhandler hennes virke i et mannsdominert yrke. Her trekkes det frem 

at hun var Forsvarets første kvinnelige avdelingssjef i utlandet, første gardesjef og den første 
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kvinnelige sjefen for Krigsskolen. Her kan bruken av en kjønnsrelatert vinkling til en viss grad 

forklares med at Gjerde har brutt mange barrierer for å komme dit hun nå er. Ifølge Uri (2019, 

315) er det en selvfølge at kjønn fremheves når det er snakk om pionerer, og i dette tilfellet er 

hun det. Gjerde representerer en form for gjennombrudd, og Norris (1997, 164) trekker også 

frem at mediene hyppig bruker denne nyhetsrammen når kvinner står bak en form for 

gjennombrudd og at denne vinklingen gjerne er positiv. På den måten kan man si at hun havner 

i gjennombruddstereotypien.  

 

Videre får man også inntrykk av at hun har forsøkt å tilpasse seg den normen som preger 

Forsvaret, for å ikke bli plassert i outsider-stereotypien (Campus, 2013, 46). Dette kommer 

tydelig frem når Gjerde forteller hvordan hun tonet ned sine feminine sider og forsøkte å unngå 

å bli forbundet med sitt kjønn i jobbsammenheng. Videre forteller hun at hun fryktet at hun 

fikk jobbene fordi hun var kvinne, men at hun med tiden har forstått at hun har vært kvalifisert 

for de stillingene hun har hatt. På denne måten tydeliggjør hun hvordan hun, til tross for at hun 

er kvinne, nå mener at hun er skikket for å være leder. Det er her vanskelig å tyde nøyaktig hva 

hun mener med ‘feminine sider’, om det er karaktertrekk og personlighet eller ytre faktorer.  

 

5.3.4 Diskusjon og oppsummering – opprettholder den maskuline normen 

I disse intervjuene møter vi toppledere innenfor utdanning, Forsvaret og forskning, alle med 

lang erfaring fra ulike lederroller. Selv om intervjuene har den samme overordnede vinklingen, 

representeres ledelse og kjønn på ulike måter i de tre intervjuene. 

 

Felles for intervjuene med Skage og Halvorsen er at deres ‘lederideal’ bærer preg av å inkludere 

de maskuline karakteristikkene som Connell og Pearse (2015, 42), samt Campus (2013, 11) 

trekker frem. Begge forklarer hvordan deres feminine egenskaper har lagt begrensinger på 

deres evne til å lede. Dette blir tydelig i Halvorsens intervju, hvor hun forteller at hennes 

omsorg for sine medarbeidere satt henne i damefella (Barstad, 2015). Her kobler hun kjønn og 

den tradisjonelle omsorgskarakteristikken. Dette kan bidra til å befeste stereotypien om at 

kvinner er mer omsorgsfulle enn menn, og i en forlengelse av dette forankre ideen om at 

kvinner ikke er skikket til ledelse. Skage på den andre siden trekker ikke frem karakteristikkene 

som tradisjonelt sett er koblet til det feminine som problematiske, men løfter frem en ny 

karakteristikk – nemlig den perfeksjonistiske – som en utfordring (Sjøberg, 2014). NHH-
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lederen er generaliserende i sin omtale av unge kvinner med lederambisjoner. Hun forteller 

unge kvinner hvordan de ikke skal være, og ber dem om å etterstrebe den mannlige normen.  

 

Intervjuet med Gjerde skiller seg fra de to andre. For det første er det journalisten som retter 

fokus mot kjønn, og det er her mer snakk om strukturelle hindre enn Gjerdes personlige 

attributter. Krigsskole-sjefen trekker frem at hun nå er trygg på sine kvalifikasjoner og at hun 

ikke lengre frykter å få stillinger på bakgrunn av sitt kjønn (Sjøberg, 2015 b). I dette intervjuet 

legges det mer vekt på hvordan det var å være første og eneste kvinne i et mannsdominert miljø, 

og Gjerde forteller hvordan hun tonet ned sine kvinnelige sider for å passe inn.  

 

Graden av selvrepresentasjon varierer i de tre intervjuene. Halvorsen reflekterer mer rundt egne 

svakheter enn Gjerde og Skage, dette kan være et resultat av at hun får direkte spørsmål om 

hvilke egenskaper hun har hatt utfordringer med. I Skages intervju får hun spørsmål om tips til 

fremtidige ledere, og bruker seg selv som eksempel på hvordan man bør gjøre det. Det er Skage 

som tydeligst underbygger tanken om mannen som den naturlige leder, ved at hun sier at jenter 

bør lære av menn. Gjerde, på den andre siden, forteller at det tok fem til seks år før hun sluttet 

å føle at hun måtte være en av gutta, men hun konkretiserer ikke hva hun legger i dette.  

 

Til tross for at Halvorsen, Skage og Gjerde har valgt å distansere seg fra det feminine og heller 

omfavne det maskuline, får man ikke inntrykk av at lederne har blitt utsatt for, eller føler seg 

begrenset av, ‘the double bind’ ved at de har møtt motstand når de har omfavnet mer maskuline 

karakteristikker. Her er det heller motsatt. Det strider mot hva man skulle forvente, da 

eksisterende forskning peker på det motsatte – nemlig at kvinner som ilegger seg maskuline 

karakteristikker bryter med forventningene og møter kritikk for dette (Wright og Holland, 2014, 

457).  

 

Intervjuene i denne delen av utvalget fungerer også som eksempler på makten mediene har til 

å løfte frem enkelte sider ved en sak. Til tross for at kjønn utgjør en liten del av det totale 

innholdet i sakene hvor Skage og Halvorsen representeres, er det kjønn intervjuene er vinklet 

på. Alle tre intervjuene, især intervjuenes titler, bidrar til å forsterke inntrykket av at lederskap 

og maskulinitet er nært forbundet med hverandre. Her har vi tre kvinnelige ledere som alle 

distanserer seg fra egenskaper tradisjonelt koblet til det feminine, for å passe inn i lederrollen. 

Dette kan igjen føre til at kvinner opplever at de ikke passer inn i ledergruppen, fordi deres 

egenskaper ikke samsvarer med hvordan mediene fremstiller andre ledere. At mediene 
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fremhever dette kan bidra til at den mannlige normen opprettholdes, og at kvinner ikke føler at 

de passer inn (Hoyt og Murphy, 2016, 389-91). I disse intervjuene ser vi også hvordan 

jernkvinnestereotypien (Kanter, 1993, 336; Baxter, 2018, 28), morsfiguren (Kanter, 1993; 

2333; Baxter, 2018, 29) gjennombruddstereotypien (Norris, 1997, 161) gjør seg gjeldende. Her 

er det også kvinnene selv som plasserer seg i de to første, mens journalisten plasserer Gjerde i 

den siste (Sjøberg, 2014; Barstad, 2015; Sjøberg, 2015 b).  

 

Aftenpostens vinkling av de tre intervjuene bidrar til å opprettholde det maskuline hegemoniet, 

og lederne representerer seg selv og sine roller på en måte som bidrar til å befeste mannen som 

den naturlige leder. Dersom dette er vinklinger som gjentas over tid kan det også ha innflytelse 

på hvordan publikum forstår kjønn. Kvinnene viser her hvordan deres feminine egenskaper må 

vike for å lykkes i rollen som leder. Satt på spissen kan man si at de er kvinner som utfører 

kjønn som menn.  

 

5.4 Metaforbruk: flinke piker og dronninger 

Bruk av metaforer i representasjonen av de kvinnelige lederne opptrer også hyppig. Jeg vil nå 

se nærmere på intervjuene som bruker kjønnede metaforer i sine titler. Totalt består denne 

delen av utvalget av syv intervjuer.  

 

5.4.1 Presentasjon av intervjuene 

I denne delen av utvalget stammer fire av intervjuene fra Dagens Næringsliv, og tre fra 

Aftenposten. Under følger en presentasjon av de syv titlene og ingressene, slik de fremstår i 

nettversjonen av intervjuene. 

 

Bilde 7: Faksimilie Aftenposten, 31.01.2015 

 

Bilde 8:  Faksimilie Dagens Næringsliv, 05.11.2017 
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Bilde 9: Faksimilie Aftenposten, 09.09.2014 

 
Bilde 10: Faksimile Dagens Næringsliv, 09.04.2016 

 

Bilde 11: Faksimile Dagens Næringsliv, 27.09.2015 

 

Bilde 12: Faksimile Aftenposten, 31.10.2017 

 

Bilde 13: Faksimilie Dagens Næringsliv, 01.11.2015 

 

Intervjuobjektene er her: Kristine Korme, digitaliseringssjef i Abelia, Cecilie Vanem, sjef for 

Dipper, Janne Aas-Jakobsen, direktør for Stema Rådgivning, leder for Fagforbundet, Mette 

Nord, direktør for Wallmans salonger, Cecilie Trøan Kjelsaas, KK-redaktør Ingeborg Heldal, 

og sjef for Deichmanske bibliotek Kristin Danielsen. 

 

Her ser man hvordan metaforene i titlene til en viss grad bidrar til å sette kvinnene i et positivt 

lys. To av intervjuene bruker Pippi som metafor, og ett omtaler en av lederne som ‘kjerringa 

mot strømmen’, noe som kan gi inntrykk av at intervjuobjektene er tøffe og selvstendige. En 

av lederne blir også omtalt som «Dronningen av raske beslutninger», noe som kan tyde på at 

hun er på topp. At en leder siteres på at hun «Trenger ikke gå rundt og være superwoman», 

peker på at man som leder ikke nødvendigvis må være på perfekt. Her ser man også at «flink-
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pike» dukker opp igjen, men denne gangen i et positivt lys. Til tross for at metaforene er 

positive, viste utvalget at det kun var et fåtall menn som ble omtalt ved bruk av metaforer. 

Disse vil jeg komme tilbake til mot slutten av kapitlet. 

 

Jeg vil først se nærmere på intervjuene som bruker Pippi- og kjerringa mot strømmen-

metaforer, da disse titlene peker på at kvinnene som intervjues er sterke og selvstendige. Så vil 

jeg undersøke intervjuene med Cecilie Vanem, Kristin Danielsen og Ingeborg Heldal som 

omtales ved hjelp av metaforer som spiller på at de er kvinner. 

 

5.4.2 Pippi-jenter og selvstendige kvinner 

Det er Janne Aas-Jakobsen, administrerende direktør i Stema Rådgivning, som blir omtalt som 

en modig Pippi Langstrømpe (Lohne, 2015 a). Hun er leder i byggebransjen, og er utdannet 

byggingeniør. Det er på spørsmål om hvordan det er å være kvinnelig leder i byggebransjen 

Pippi-sitatet stammer gis: 

 
Bilde 14: Faksimile Dagens Næringsliv, 27.09.2015 

Her ser vi hvordan journalisten både kommenterer på intervjuobjektets kjønn, samt 

understreker det faktum at hun er leder i en mannsdominert bransje. I intervjuet forteller Aas-

Jakobsen indirekte hvordan hun, som kvinnelig leder i en mannsdominert bransje, blir utsatt 

for ‘the double bind’ (Wright og Holland, 2014, 457). Hun omtaler seg selv som rivjern, noe 

som igjen kan forstås som at hun er kompromissløs, ambisiøs og til tider aggressiv, noe som 

står i sterk motsetning til det å være omsorgsfull og emosjonell (Connell og Pearse, 2015, 42).  

Jakobsen forteller her at hun har blitt kalt en utradisjonell kvinne, noe som tyder på at andre 

reagerer på at hennes oppførsel strider mot det feminine (Lohne, 2015 b). Hun trekker også 

frem at hun har fått kritikk for sin væremåte, noe som kan være et resultat av at hennes lederstil 

bryter med den tradisjonelle, omsorgsfulle stereotypien (Campus, 2013, 55). At andre reagerer 

negativt på denne formen for kvinnelig lederstil, bekrefter det Campus (2013, 62) hevder når 
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hun skriver at «a female leader with a very masculine approach could be less tolerated today 

than back when women in power were really exceptions”.  Her ser man hvordan Aas-Jakobsen, 

i motsetning til Skage, Gjerde og Halvorsen (Sjøberg, 2014; Barstad, 2015; Sjøberg, 2015 b), 

har møtt kritikk for sin væremåte.  

 

Aas-Jakobsen passer inn i jernkvinne-stereotypien (Baxter, 2018, 26). Hennes lederstil bryter, 

ifølge henne selv, med det som kjennetegnes som feminint, og man får inntrykk av at hun 

omfavner det maskuline. Dette genererer motstand fra andre i bransjen, men hun velger å heve 

seg over det. Selv omtaler hun seg som modig, og velger å se bort fra det negative. I dette 

intervjuet er det Aas-Jakobsens selvrepresentasjon som plasserer henne i jernkvinne-

kategorien. Men heller enn å male et bilde av henne som en bitch, omtaler journalisten Aas-

Jakobsen som en modig Pippi Langstrømpe, noe som igjen kan tolkes som en positiv 

kjønnsrelatert vinkling (Lohne, 2015 b).  

 

Intervjuet med Cecilie Trøan Kjelsaas, direktør for Wallmans salonger, vinkles på at hun brukte 

Pippi-tankegang da hun takket ja til sin første lederjobb. Her forklarer hun hvordan en tidligere 

sjef overbeviste henne til å ta en jobb hun ikke følte hun var klar for: «Men han trodde jeg 

kunne klare jobben og da tenkte jeg som Pippi – at dersom han tror jeg kan gjøre det, så kan 

jeg gjøre det» (Borgersen, 2017 d). I motsetning til intervjuet med Aas-Jakobsen er 

kjønnsaspektet nesten fraværende i dette intervjuet. Hun forteller om hvordan hun håndterte å 

være ung og ugift kvinne i på jobb i Afrika, men utover dette er kjønn ikke et tema, og lederskap 

knyttes verken til maskuline eller feminine egenskaper. 

 

I et av Aftenposten-intervjuene omtales lederen for Fagforbundet, Mette Nord, som «Kjerringa 

mot strømmen» (Kagge, 2016) i tittelen. Tittelen er det eneste stedet i intervjuet at ‘kjerringa 

mot strømmen’ brukes. Selv om ordet kjerring kan tolkes negativt, er det rimelig å anta at 

bruken av ‘kjerringa mot strømmen’ her er ment som en omtale av henne som en sterk kvinne 

som står på sitt og oppnår sine mål, selv når det butter imot. Nord sier konsekvent ‘vi’ når hun 

svarer på spørsmål, og bruker kun betegnelsen ‘jeg’ når hun snakker om sitt ansvarsområde, 

hennes rolle som leder og hvordan hun opplever lønnsoppgjøret. Graden av selvrepresentasjon 

er derfor lav, og man får ikke særlig inntrykk av hvordan hun er. Her er det journalisten som 

vinkler saken på at hun er ‘kjerringa mot strømmen’ basert på svarene hun har gitt i intervjuet, 

og gjør slik kjønn til et tema. 
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5.4.3 Dronningen, superkvinnen, den flinke piken og it-jenta 

Jeg vil nå se på intervjuene som bruker metaforene dronning, superkvinne, flink pike og it-

jenta i sine titler. 

 

I Aftenposten kunne man lese at «Dipper-sjef Cecilie Vanem er dronningen av raske 

beslutninger» (Stensvaagnes, 2014), og nesten hele intervjuet handler om hvordan hun får tid 

til å både være sjef for et mobilselskap og å jobbe i en interiør- og klesbutikk hun har startet 

med en venninne. Vanem har akkurat vunnet pris for å være et godt forbilde for andre kvinner, 

fordi hun klarer å kombinere familielivet med karriere. Hun får spørsmål om det er behov for 

denne typen rollemodeller i dag.   

 

Bilde 15: Faksimile Aftenposten 09.09.2014 

Her trekker hun frem flink pike-tematikken, og presset som går på forventningene kvinner står 

overfor. Vanem understreker at man som leder må være beslutningsdyktig, og at man ikke må 

være redd for å feile. Hun får også spørsmål om hvordan det er å være kvinne i en 

mannsdominert bransje, og om hun har møtt på noen utfordringer. 

 
Bilde 16: Faksimile Aftenposten 09.09.2014 

Her forteller Vanem at hun trives med å være en av få kvinner i bransjen, og trekker frem at 

hennes kjønn kan være et konkurransefortrinn. Dipper-sjefen eksemplifiserer dette ved å si at 

menn har lettere for å åpne seg for kvinner, noe som kan peke på at hun ilegger menn og kvinner 
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ulike karakteristikker. I dette intervjuet er det journalisten som retter fokus mot kjønn, og igjen 

legges det vekt på at lederen er kvinne i en mannsdominert bransje. Vanem forklarer også at 

hun møter forutinntatte holdninger om kvinner i bransjen, men at hun hever seg over disse. 

Hun avfeier dem, og sier at hun synes det er humoristisk. Hvorvidt Vanem her bruker humor 

for å bekjempe utdaterte stereotypier, eller om det er en forsvarsmekanikk for å unngå å bli 

karakterisert som en humorløs feminist vites ikke. 

 

Sett i lys av Baxters (2018) konseptualisering av kvinnelige ledere vil det være naturlig å 

plassere Vanem i kategorien «Queen Bee» (Baxter, 2018, 32). I sin selvrepresentasjon fremstår 

hun som en sterk kvinne som bruker sin kvinnelige list og kompetanse for å hevde seg i en 

mannsdominert bransje. Heller enn å løfte andre kvinner opp og frem, peker hun på fordelen 

ved at det er få kvinner i bransjen. Hun fremstår likevel ikke som kvinnefiendtlig, og 

understreker at kvinner møter et større press enn menn, noe hun eksemplifiserer ved å trekke 

frem forventninger til både privatliv og utseende. Samtidig irriterer hun seg over den «typiske 

perfeksjonistiske, flinke piken» (Stenvaagnes, 2014). Vanem poengterer også at hennes evne 

til å prioritere gjør det uproblematisk å kombinere jobb og familie. I tittelen omtales hun som 

dronningen av raske beslutninger, og intervjuet preges av at hun representerer seg selv som 

beslutningsdyktig og ambisiøs. Vanem fremstår som hard, samtidig som hun spiller på sin 

kvinnelige list, og i så måte kan man si at hun er en kombinasjon av forføreren og jernkvinnen. 

Dette plasserer henne i «Queen Bee»-kategorien (Baxter, 2018, 32). 

 

I motsetning til Vanem er sjef for Deichmanske bibliotek, Kristin Danielsen, «Topplederen 

som er stolt av å være flink pike» (Ottesen, 2015 a). Hun får flere spørsmål om hvorfor hun er 

kvalifisert til å jobbe som leder på et bibliotek, hvordan hun har angrepet den nye stillingen og 

hvordan hun er som leder. Det er på spørsmål om når hun bestemte seg for å satse på en 

lederkarriere at flink pike-karakteristikken kommer opp: 
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Bilde 17: Faksimile Aftenposten, 31.01.2015 

Her beskriver hun flink pike som en hedersbetegnelse som hun forbinder med at man gjør en 

god jobb og skaper gode resultater. Til tross for at hun beskriver seg som en flink pike sier hun 

at hun ikke er redd for å gjøre feil. Danielsen er den eneste i denne delen av utvalget som ser 

på flink-pike som noe positivt. Her ser man også at hun omtaler seg selv som tøff, noe som står 

i sterk kontrast til de øvrige kvinnenes omtale av flinke piker.  

 

I dette intervjuet er kjønnsaspektet fraværende i journalistens spørsmål helt til Danielsen får 

spørsmål om hvordan hun klarer å balansere lederlivet med rollen som småbarnsmor (Ottesen, 

2015 a). Her ser vi igjen hvordan journalister, ved hjelp av spørsmål og vinkling, bidrar til å 

opprettholde gamle stereotypier ved at intervjuobjektet kobles til den tradisjonelle 

omsorgsstereotypien (Byerly, 2014, 111). I dette intervjuet er det imidlertid Danielsen selv som 

omtaler seg som ‘flink pike’, ikke journalisten, og det er dette svaret som ligger bak både tittel 

og ingress.  

 

I lederintervjuet med KK-redaktør, Ingeborg Heldal, er tittelen hentet fra et av sitatene hennes: 

«-Trenger ikke gå rundt og være superwoman» (Byklum, 2017). I dette intervjuet er omtale av 

kjønn fraværende, foruten om i tittelen. Likevel ser vi at hun omtaler seg i termer som kan peke 

på det perfeksjonistiske og flinke, «(…) jeg er livredd for å gjøre feil og bruker mye tid på å 

sjekke ting for ikke å havne i kjipe situasjoner. Angsten for å tråkke feil etisk sitter dypt» 

(Byklum, 2017). Hun kobler imidlertid ikke dette til sitt kjønn, og selvrepresentasjonen 

fremstår således som nøytral. 
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I Dagens Næringsliv-intervjuet med direktøren for digitalisering i Abelia, Christine Korme, er 

tittelen på intervjuet «It-jenta» (Lohne, 2015 c). I intervjuet blir Korme spurt om sin karrierevei 

fra jobben som journalist til digitaliseringssjef i Abelia.  Her kommer det frem hvilke 

ansvarsområder hun har, hvilke utfordringer offentlig sektor møter i digitaliseringen, samt 

hvilke karrieremål hun har hatt. Det er først mot slutten av intervjuet at kjønnsaspektet kommer 

frem: 

 

Bilde 18: Faksimile, Dagens Næringsliv 01.11.2015 

Kjønn blir her et tema i forbindelse med et innlegg hun har holdt på Nito-kongressen. Hennes 

svar på spørsmålet er nøkternt, og hun snakker generelt om hvorfor det er positivt å søke seg 

til it-bransjen. Igjen ser man hvordan kjønn blir et tema idet en kvinne oppfattes som en outsider 

i bransjen. Her forventes det også at Korme, som kvinne, vil løfte andre kvinner opp og frem. 

Intervjuet kan på den ene siden leses som en objektiv fremstilling av topplederen, men tittelen 

bidrar til å gjøre leseren bevisst på hennes kjønn. 

 

At Korme, som på den tiden var 51 år, blir titulert som «it-jenta» i tittelen, er nok ment som et 

ordspill med bakgrunn i begrepet ‘it-girl’. Et begrep som opprinnelig ble brukt om jenter eller 

kvinner som er populære blant andre kvinner og som fascinerer menn (Sviggum,2014), men 

som ikke har noe med teknologi å gjøre. At en voksen kvinne omtales som jente kan fremstå 

infantiliserende, og kan i så måte påvirke hvordan andre oppfatter henne. En slik omtale bidrar 

også til å understreke at hun er unik i bransjen, noe som underbygger ideen om manns- og 

kvinneyrker. 

  

5.4.4 Diskusjon og oppsummering - ikke bare en leder 

Intervjuene ovenfor viser eksempler på ulike metaforer som brukes for å omtale kvinnelige 

ledere. Bruken av dronning og Pippi kan bidra til å sette lederne i et positivt lys, ved at de 

fremstår som om de er på topp eller tøffe. Kjerringa mot strømmen derimot kan tolkes både 

negativt og positivt, men det antas at sammensetningen her er ment å peke på at lederen er 

standhaftig. Omtalen av en toppleder som it-jenta kan potensielt være skadelig, da en kvinne 

på 51 år omtales på en måte som fremstår som infantiliserende.   
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Sett i sammenheng med intervjuene som falt inn under tematikken ‘kvinner som lærer av menn’ 

ser vi at intervjuene i denne delen av utvalget ikke retter like stort fokus mot kjønn. I 

intervjuene med Heldal, Kjelsaas, Nord og Korme (Byklum, 2017; Borgersen, 2017 d; Kagge, 

2016; Lohne, 2015 c) er kjønnsaspektet nesten fraværende. Den overordnede vinklingen er 

riktignok kjønnsrelatert, men utover dette omtaler lederne seg selv og sin stilling på en relativ 

nøytral måte. Til tross for dette ser vi at journalisten velger å vinkle saken på kjønn. En slik 

vinkling, dersom den opprettholdes over tid, kan potensielt bidra til å opprettholde ideen om at 

kvinnelige ledere er relativt unike. 

 

I intervjuet med Aas-Jakobsen (Lohne, 2015 b) rettes det mye oppmerksomhet mot kjønn, og 

hun forteller om hvordan hun får kritikk fordi hun er handlekraftig og respektløs. Igjen ser man 

hvordan den den sosiale forståelsen av kjønn bidrar til å opprettholde motsetninger mellom 

kvinner og menn. Aas-Jakobsen bryter her to normer. For det første oppfattes hennes væremåte 

som et brudd med den tradisjonelle feminine fremtoningen, og for det andre er hun leder i en 

mannsdominert bransje. Her får man inntrykk av at hun utøver kjønn i henhold til mannlige 

karakteristikker (West og Zimmerman, 1987, 132), og at dette møter motstand. Det er også 

rimelig å anta at kritikken hun mottar er en konsekvens av at hun opptrer avvikende fra hva 

som forventes av en kvinne, og at hun blir utsatt for ‘the double bind’ (Wright og Holland, 

2014, 457).  

 

Danielsen omtaler seg selv som flink pike, men trekker frem det å være tøff og resultatorientert 

som viktige egenskaper (Ottesen, 2015 a). Her ser vi hvordan hun kombinerer de tradisjonelle 

maskuline karakteristikkene med flinkhet, som vi nå kan forstå som en feminin karakteristikk, 

uten at hun gjør et nummer ut av det. Til tross for at Vanem (Stenvaagnes, 2014) kan oppfattes 

som kritisk til andre kvinners beslutningsvegring og perfeksjonisme, ser vi at hun ikke 

oppretter et skille mellom kvinnelige og mannlige ledere som sådan. I intervjuet med Heldal 

(Byklum, 2017 a) trekkes også ‘flinkhet’ frem, og hun sier at hun er livredd for å gjøre feil. 

Når hun får spørsmål om å beskrive hvilke egenskaper en god leder bør ha, sier Heldal at ledere 

bør være åpne, tydelige, visjonære, uredde, lyttende og inkluderende. Dette er egenskaper som 

går på tvers av karakterdikotomien, og lederen hun beskriver virker kjønnsløs. 

 

I denne delen av utvalget er det ingen av lederne som setter kjønnene opp mot hverandre, og 

de bidrar på denne måten til å bryte ned tanken om at det er naturlige forskjeller i kvinner og 
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menns væremåte. Ingen av disse lederne skiller mellom mannlige og kvinnelige ledere, men 

bruker lederbegrepet generelt. Det fremstår heller ikke som at lederne er ute etter å følge en 

mannlig mal i sitt lederskap, dette blir tydelig når Aas-Jakobsen bruker ordet mennesker når 

hun omtaler sine lederforbilder (Lohne, 2015 b).  

 

At journalistene likevel påpeker at kvinnene er relativt alene på toppen, eller ber dem skissere 

utfordringer som i intervjuet med Vanem, kan bidra til å opprettholde ideen om den mannlige 

ledernormen. Videre kan metaforbruken, selv om den er positiv, forsterke tanken om at 

kvinnene er unike. Her ser vi hvordan journalistene velger å fokusere på kjønn i sin vinkling 

av saken. Bruken av metaforer er også noe som går igjen i begge avisene. Dette tyder på at det 

er en vikling som er hyppig brukt, og dette bekrefter at nyhetsrammer, eller vinklinger, ofte er 

gjentakende. At rammen er kjønnsspesifikk bidrar til å rette fokus mot ledernes kjønn, noe som 

på sikt kan føre til at kvinner fremdeles ses på som unike når de inntar lederstillinger, og dette 

legitimerer at mannen er ledernormen (von Der Lippe og Østerud, 2000, 355).  

 

I denne delen av utvalget er ser vi hvordan ledernes selvrepresentasjon bidrar til å plassere dem 

i ulike kategorier. Vanem kan her plasseres i ‘Queen bee’-stereotypien, mens Aas-Jakobsen 

representerer seg selv på en måte som gjør at hun passer inn i jernkvinne-stereotypien. 

Danielsen omtaler seg selv som flink pike. Her ser vi også hvordan flink og perfeksjonistisk 

brukes for å beskrive kvinner. I sin omtale av egen lederstil trekker lederne her frem maskuline 

karakteristikker, uten at de kobler de til maskulinitet.  

 

5.5 Feministene 

I denne delen av utvalget vil jeg se nærmere på sakene som falt inn under feministtematikken.  

Under kategoriseringen av intervjuene kom to ulike grupper intervjuer til syne: kvinner som 

etterlyser andre kvinner på toppen av næringslivet, og kvinner som omtaler seg selv som 

feminister eller likestillingsforkjempere. Jeg har valgt å slå dem sammen under en 

feministramme. Jeg vil først presentere intervjuene som er vinklet på feminisme eller 

likestilling, før jeg ser på sakene hvor det overordnede temaet er: kvinner som ønsker å få andre 

kvinner opp og frem.   

 

5.5.1 Presentasjon av intervjuene 
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Tre av intervjuene er vinklet direkte på feminisme og likestilling. Under følger en 

presentasjon av tittel og ingress slik de fremstår i nettsaken: 

 

Bilde 19: Faksimile Dagens Næringsliv, 09.04.2017 

 

Bilde 20: Faksimile Aftenposten, 08.03.2015 

 

Bilde 21: Faksimile Dagens Næringsliv, 25.02.2018 

Intervjuobjektene her er biskop Ann-Helen Fjelstad Jusnes, leder for Advokatforeningen 

Merete Smith og ESA-president Bente Angell-Hansen.  

 

I samtlige av disse intervjuene møter vi toppledere som identifiserer seg med feministbegrepet 

og den overordene vinklingen er rettet mot at lederne er feminister. Tittel og ingress i sakene 

med Angell-Hansen (Byklum, 2018 a) og Smith (Ottesen, 2015 b) kobles til at de var pionerer 

innenfor sine felt. I ingressen i saken med Angell-Hansen rettes det fokus mot at hun møtte 

motstand fordi hun var kvinne, mens Smith møtte mostand fordi hun ville endre ting. Ingressen 

i Jusnes-intervjuet (Guldbrandsen, 2017) vinkles mot at hun enda ikke er ferdig med å kjempe 

for likestilling på arbeidsplassen. Jeg vil nå se nærmere på representasjonen av kjønn i de tre 

intervjuene, før intervjuene som vinkles på ‘å løfte andre kvinner opp og frem’ presenteres og 

diskuteres. 

 

5.5.2 Feministene 

«Vi må aldri ta likestillingen for gitt» er tittelen på intervjuet med ESA-president Bente Angell-

Hansen (Byklum, 2018 a), og allerede i første spørsmål blir kjønn et tema: 
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Her ser vi hvordan journalisten fremhever at Angell-Hansen var den første kvinnelige 

utenriksråden, og stiller spørsmål om hvorvidt hun har møtt utfordringer fordi hun er kvinnelig 

toppleder. Angell-Hansen forteller at hun bestemte seg for å heve seg over motstanden hun 

møtte da hun gikk inn i arbeidslivet, og hun understreker viktigheten av å velge riktig sjef. I 

svaret trekker hun frem at man ikke skal ta likestilling for gitt, og understreker at det er viktig 

at unge ledere lykkes og føler seg verdsatt. Her ser vi at ESA-presidenten ikke skiller mellom 

kvinner og menn, men snakker generelt om ledere. Hun snakker også om likestilling og ikke 

kjønnslikestilling (Byklum, 2018 a).  

 

Foruten om det første spørsmålet, tittel og ingress er kjønnsaspektet fraværende Resten av 

intervjuet gir leseren innblikk i hennes karriere og utfordringene hun møter som ESA-

president. Hun får også spørsmål om hun har gjort noen tabber og om hun har tips til unge 

lederspirer. Til tross for at kjønn ikke er et stort tema i intervjuet, ser vi at hele saken er vinklet 

på at hun er kvinne. Igjen ser vi hvordan journalistene trekker frem kjønn når kvinnelige ledere 

intervjues, at hun kobles til å være første kvinne ut bidrar til å forsterke tanken om at kvinnelige 

ledere er unike (Eide, 2000, 60).  

 

I dette intervjuet er graden av selvrepresentasjon lav, og det er derfor vanskelig å plassere henne 

i en konkret stereotypi i lys av hennes omtale av seg selv. At journalisten trekker frem at 

Angell-Hansen var Norges første kvinnelige utenriksråd, og vinkler intervjuet på at hun i 

starten møtte motstand fordi hun var kvinne, bidrar til å plassere i gjennombruddstereotypien 

(Norris, 1997, 162).  

 

I Aftenposten-intervjuet «Kall meg gjerne feminist» (Ottesen, 2015 b), møter vi Merete Smith, 

generalsekretær i Advokatforeningen. Saken vinkles på at hun er feminist, kvinne og 

endringsvillig. Smith får ingen direkte spørsmål om kjønn i intervjuet, men om feminisme. 

Bilde 22: Faksimile, Dagens Næringsliv 25.02.2018. 
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Her ser vi hvordan Smith etterlyser flere kvinner i næringslivet, og sier at hun er en feminist. 

Hun ønsker også mer likestilling på hjemmebane og trekker frem at kvinnelige ledere er mer 

likestilte der enn andre. Til tross for at kjønn heller ikke er et stort tema i dette intervjuet 

vinkles saken på at hun er kvinne og feminist. Mot slutten av intervjuet får hun spørsmål om 

hvordan hun kombinerer jobb og familieliv.  

 

Bilde 24: Faksimile Aftenposten 07.03.2015 

Spørsmålet over illustrerer hvordan mediene kobler kvinner mot de mer tradisjonelle 

stereotypiene, her eksemplifisert ved familierollen (Gill, 2007, 118). Til tross for at hun selv 

har fortalt at hun er en forkjemper for likestilling, også i hjemmet, får hun spørsmål om hvordan 

hun klarer å kombinere familie og jobb. At hun knyttes til sin rolle som mor kan bidra til å 

opprettholde den tradisjonelle forståelsen av kjønn, og som Eide (2000, 63) påpeker oppstår 

det en systematisk skjevhet når dette spørsmålet tilfaller kvinner hyppigere enn menn. I de to 

øvrige intervjuene er dette fokuset fraværende.  

  

Selvrepresentasjon er heller ikke særlig fremtredende i dette intervjuet. Smith snakker generelt 

om hvilke egenskaper en leder bør ha, og beskriver seg selv som åpen, målbevisst og 

inkluderende. Igjen er det journalistens vinkling som bærer preg av å være stereotypisk, og 

ingressen trekker frem at hun var første kvinne på toppen i Advokatforeningen (Ottosen, 2015 

b). Denne vinklingen bidrar til å plassere Smith i gjennombruddstereotypien (Norris, 1997, 

Bilde 23: Faksimile, Aftenposten 07.03.2015 
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161), en stereotypi som fokuserer på at vedkommende var første kvinne ut. Samtidig legges 

det også vekt på at hun ønsket å gjøre endringer, noe som kan bidra til å plassere henne i 

endringsagent-stereotypien (Norris, 1997, 162).  

 

Kjønn får mer oppmerksomhet i intervjuet med Ann-Helen Fjelstad Jusnes, den første 

kvinnelige biskopen i Nord-Norge. I tittelen omtales hun som en frelst feminist, et ordspill som 

kobler hennes kamp for kjønnslikestilling til hennes rolle som biskop. I ingressen kommer det 

frem at hun kjemper mot gamle holdninger på jobb (Guldbrandsen, 2017). Vinklingen er med 

andre ord litt mer konfliktpreget enn det vi har sett i de to andre intervjuene. 

 

Inngangen til intervjuet med Jusnes går som følger: 

 

Bilde 25: Faksimile Dagens Næringsliv 09.04.17 

Igjen ser vi hvordan ‘første kvinne ut’ brukes for å åpne intervjuet. I svaret forteller Jusnes at 

hun har fått positive tilbakemeldinger, samtidig som hun understreker at det har vært 

utfordrende å nå toppen som kvinne (Guldbrandsen, 2017). Hun sier her at hennes lederstil er 

annerledes enn den hennes mannlige forgjengere har hatt. Biskopen utdyper ikke hvilke 

utfordringer hun har møtt, og heller ikke hvordan hennes lederstil skiller seg fra de andres. At 

hun selv poengterer at hennes lederstil er annerledes enn mennenes kan bidra til å opprettholde 

ideen om at kvinner og menn er ulike ledere, og kan også bidra til å opprettholde tanken om at 

menn er de naturlige lederne (Kapasi, Sang og Sitko, 2016, 340). 

 

I dette intervjuet er kjønn et svært fremtredende tema, og det er Jusnes selv som trekker det 

frem: 

 

Bilde 26: Faksimile Dagens Næringsliv, 09.04.2017 
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Her ser man hvordan hun selv beskriver hvordan hun har sett at andre kvinnelige ledere møter 

motstand på grunn av sitt kjønn, men at hun selv har vært bevisst på å ikke havne i en slik 

situasjon. Hvordan hun skal unngå denne fellen vites ikke, men det vitner om at hun er bevisst 

på å ikke bli forskjellsbehandlet på bakgrunn av sitt kjønn. På spørsmål om hvordan hun 

håndterer konflikter på arbeidsplassen svarer hun følgende: 

 

Bilde 27: Faksimile, Dagens Næringsliv, 09.04.2017 

Her ser vi igjen hvordan karakterdikotomien presentert av Connell og Pearse (2015, 42) gjør 

seg gjeldende, ved at Jusnes påpeker at andre forventer at hun vil håndtere konflikter annerledes 

enn sine mannlige motparter. Hun sier imidlertid ingenting om hvilke reaksjoner hun får på 

lederstilen sin, og det er derfor vanskelig å avgjøre om hun føler seg begrenset av ‘the double 

bind’ (Wright og Holland, 2014, 457). 

 

I sin beskrivelse av seg selv og sin lederstil forteller hun at hun er opptatt av å se sine 

medarbeidere, at hun er visjonær, modig og har en sterk overbevisning (Guldbrandsen, 2017). 

Her omtaler hun seg i termer som kan minne om de mer maskuline karakteristikkene, men til 

tross for dette er det vanskelig å plassere henne i Kanters (1993, 336) jernkvinnestereotypi. I 

sin selvrepresentasjon fremstår Jusnes heller som en endringsagent som kjemper for å endre 

gamle holdninger (Campus, 2013, 47). Samtidig fremstår hun også som en pioner, og det er 

journalisten som trekker frem at hun var den første kvinnelige biskopen i Nord-Norge (Norris, 

1997, 161).  

 

5.5.3 Diskusjon og oppsummering - foregangskvinner 

I disse eksemplene er det journalistene som vinkler intervjuene på kjønn, og plasserer de tre 

lederne i gjennombruddstereotypien (Norris, 1997, 161). Dette kan forklares ved at alle var 

foregangskvinner innen sine felt. Felles for intervjuene er at samtlige av lederne trekker frem 

at veien til topps har båret preg av noen utfordringer. De har alle følt seg som outsidere som 

har kommet inn i mannsdominerte bransjer. I disse intervjuene er selvrepresentasjonsaspektet 

nesten fraværende, her snakkes det mer om konkrete utfordringer med lederposisjonen og veien 

dit. Kjønn og representasjoner av kjønn er ikke like tilstedeværende som i intervjuene nevnt 
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tidligere. Her trekker lederne heller frem strukturelle hindre i sin formidling av utfordringer, 

noe som kan skyldes at kvinnene er, eller ønsker å fremstå som, feminister.    

 

Alle titlene spiller på likestilling og feminisme, mens ingressene retter fokus mot det 

banebrytende. Intervjuet med Smith er vinklet på at hun var den første kvinnen på toppen i 

Advokatforeningen. Intervjuene med Jusnes og Angell-Hansen bærer mer preg av konflikt, ved 

at ingressene retter fokus mot utfordringene de har møtt i arbeidslivet. Vinklingen kan være et 

resultat av at journalistene ser på det som sensasjonelt at kvinnene var først ut i sin bransje, og 

dermed tenker at en slik innramming vil appellere til flere lesere (Østlyngen og Øvrebø, 1999, 

104). 

 

Til tross for at den overordnede vinklingen er lik på tvers av intervjuene, bærer 

representasjonene likevel preg av forskjeller. Verken Smith eller Angell-Hansen trekker frem 

kjønn i sine intervjuer, og oppretter ikke et skille mellom kvinner og menn. Angell-Hansen 

hevder at man «Aldri kan ta likestillingen for gitt. Derfor er det viktig for meg å bidra til at 

dagens unge ledere skal lykkes og føle seg verdsatt» (Byklum, 2015), og med dette får man 

inntrykk av at hun ikke skiller mellom kvinner og menn. Jusnes (Guldbrandsen, 2017) på den 

andre siden, trekker frem forventninger om atferd knyttet til kjønn, samt utfordringer knyttet 

til det å være kvinne i sitt intervju. I omtalen av egen lederstil bruker de generiske 

karakteristikker og knytter ikke seg selv til de feminine karakteristikkene presentert i kapittel 

to. Dette kan bidra til å rette fokus mot at lederskap ikke er knyttet til kjønn. Videre reflekterer 

verken Smith eller Angell-Hansen nevneverdig over at de er kvinner, noe som svekker 

kjønnsfokuset ytterligere. Jusnes er den eneste som påpeker at hennes lederstil skiller seg fra 

mennenes, og sånn sett tyder det på at hun ilegger kvinner og menn ulike karakteristikker. 

 

I dette denne delen av utvalget ser vi også hvordan journalistene først og fremst benytter 

gjennombruddstereotypien i sin vinkling, og denne er tilstede i de tre intervjuene. Videre ser 

vi også at både Jusnes og Smith kan plasseres i endringsagent-stereotypien, ved at det også 

trekkes frem at de ønsker å gjøre en forskjell.  

 

 

5.5.4 Kvinner som etterlyser flere kvinner  
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Felles for flere av intervjuene som ble klassifisert innenfor ‘likestillingsvinklingen’ er at man 

møter kvinnelige ledere som etterlyser, eller løfter frem, andre kvinnelige ledere. Disse sakene 

havner innenfor en likestillingsramme, da intervjuobjektene ønsker flere kvinner på toppen. 

Disse strider mot stereotypien Baxter (2018, 32) legger frem, om ‘Queen Bee’, som ikke ønsker 

å løfte andre kvinner opp og frem. Det er imidlertid ikke nytt at det forventes at kvinnelige 

ledere skal ønske å løfte andre kvinner opp og frem (Child, 2004 som referert til i Mavin, 

Bryans og Cunningham, 2010, 553). Lederne som faller innenfor denne kategorien er 

representanter fra ulike sektorer og bransjer. Jeg vil først gi et generelt overblikk over 

intervjuene, før representasjon av kjønn diskuteres opp mot de tidligere nevnte stereotypiene.  

 

5.5.5 Presentasjon av intervjuene 

Under følger en oversikt over tittel og ingress i intervjuene som faller inn under kategorien 

‘kvinner som etterlyser flere kvinner’, slik det fremstår i toppen av nettsaken: 

 

Bilde 29: Faksimile Dagens Næringsliv, 12.08.2018 

 

Bilde 30: Faksimile Aftenposten, 01.10.2017 

 

Bilde 31: Faksimile Dagens Næringsliv, 12.11.2017 

 
Bilde 32: Faksimile Dagens Næringsliv, 01.07.2018 

Bilde 28: Faksimile Dagens Næringsliv, 12.08.2018 
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Bilde 33: Faksimile Aftenposten 10.05.2018 

 

I denne delen av utvalget møter vi ledere fra ulike bransjer. Susanne Kaluza er administrerende 

direktør for She, Mette Krogsrud er administrerende direktør i Korn Ferry, Mathilde Vik 

Magnussen er sjef i Kongsberg Digital, Anita Dietrichson er leder for Næringsforeningen i 

Kristiansandregionen, Grete Aspelund er administrerende direktør i Sweco Norge og Tone 

Wicklund-Hansen er sjef for restaurantgruppen Olivia.  Samtlige av disse intervjuene er vinklet 

på å få andre kvinner opp og frem, og således havner de under en slags likestillingsramme de 

også. 

 

5.5.6 ‘Løfter andre kvinner opp og frem’ 

I Dagens Næringslivs intervju med Susanne Kaluza er tittelen «Leder kvinner inn i ledelse» 

(Haarde, 2018). Her er kjønn et svært fremtredende tema, dette skyldes i hovedsak at Kaluza 

har begynt i ny jobb hos She, et initiativ som skal bedre kjønnslikestillingen i næringslivet. Her 

får man innsikt i Kaluzas vei til toppen, hvilke jobber hun har hatt og hvilke mål hun har for 

den nye stillingen. Store deler av intervjuet handler om kjønn og likestilling, men i dette tilfellet 

er det svært relevant for stillingen hun nå besitter. På spørsmål om hva hun skal gjøre i den nye 

stillingen svarer hun følgende. 

 

Bilde 34: Faksimile, Dagens Næringsliv 12.08.2018 

Her ser vi hvordan Kaluza selv retter fokus mot likestilling og kjønnsbalanse. Her er graden av 

selvrepresentasjon liten, hun prater om erfaringer, hva She står for og hva de ønsker å oppnå, 

men lite om hvordan hun selv er. Til tross for at kjønn og likestilling står sentralt i hele 

intervjuet, fremstår det som naturlig da målet til She er å jevne ut kjønnsbalansen i norsk 

næringsliv (Haarde, 2018) 

 

I intervjuet med Mette Krogsrud, leder for hodejegerselskapet Korn Ferry, vinkles saken på at 

Krogsrud mener at kvinner kan gjøre en bedre jobb enn menn: 
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Bilde 35:Faksimile Dagens Næringsliv 12.11.2017 

Her ser man igjen hvordan konflikt brukes for å skape interesse, og tittelen vinkles på at det er 

forskjell mellom kvinner og menn. I dette tilfellet løfter journalisten frem et sitat hvor Krogsrud 

oppretter et skille mellom kjønnene (Byklum, 2017 b). 

 

Krogsrud er sjef for et selskap som driver med topplederrekruttering, og det er hun selv som 

trekker frem kjønn under intervjuet. På spørsmål om hvorvidt det er vanskelig å finne de 

dyktigste folkene gjør hun det klart at hun gjerne skulle hatt flere kvinnelige kandidater, og at 

«All forskning viser at mangfold gir økt verdiskapning, og kvinner har i mange tilfeller bedre 

forutsetninger for å lykkes i lederrollen enn menn» (Byklum, 2017 b).  Dette leder til følgende 

oppfølgingsspørsmål: 

 

Bilde 36: Faksimile Dagens Næringsliv 12.11.2017 

Krogsrud trekker frem hvorfor det er positivt med flere kvinnelige ledere, og viser til forskning 

for å eksemplifisere dette. Hun oppfordrer kvinner til å satse på karriere, og ber næringslivet ta 

grep for å sikre en bedre kjønnsbalanse. Samtidig ser vi hvordan Krogsrud også retter 

oppmerksomheten mot perfeksjonistfellen og oppfordrer kvinner til å unngå denne.  Her ser vi 

igjen hvordan kvinner, uavhengig av om de er ledere eller ikke, kobles mot det å være 
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perfeksjonister og flinke, en tendens som gjør seg gjeldende i store deler av utvalget. Hun retter 

også fokus mot at kvinner prioriterer familie, og at dette kan skade karrieren. 

 

Vi ser også at Krogsrud påpeker at det er forskjell på kvinner og menn, og trekker frem at de 

motiveres av ulike ting og har ulik lederstil (Byklum, 2017 b). Dette underbygger tanken om 

at kvinner og menn er grunnleggende forskjellige (Connell og Pearse, 2015, 42), til tross for at 

tidligere forskning peker på at kvinner og menns lederstil er mer lik enn ulik (Poutanen, et al, 

2016, 196). At det rettes fokus mot forskjeller kan bidra til å forankre den sosiale 

konstruksjonen av kjønn (West og Zimmerman, 1987, 132), noe som igjen kan bidra til å 

opprettholde den lave andelen kvinner i bransjen, da man forventer ulike ting av ulike ledere. 

 

Krogsrud bruker liten plass på selvrepresentasjon under intervjuet, og snakker heller generelt 

om toppledere og hvilken kompetanse som etterspørres. Hennes omtale av andre kvinner er i 

hovedsak positiv, og hun trekker frem ulike måter man kan motivere kvinner til å søke seg mot 

toppen. Videre påpeker ikke journalisten Krogsruds kjønn, og representasjonen av henne er 

nøytral. Her er det fokus på yrke og rolle, heller enn person, og det er derfor vanskelig å plassere 

Krogsrud i en stereotypi.  

 

I intervjuet med Grete Aspelund, administrerende direktør i ingeniørselskapet Sweco, er saken 

også vinklet på at topplederen ønsker seg flere kvinner på toppen. Tittelen går som følger: 

«Livet på toppen: Under 1/3 av sjefene er kvinner. Likevel får hun spørsmålet «Skal vi bare ha 

kvinnelige ledere nå?» (Borgersen, 2017 c). Her rettes det ikke oppmerksomhet mot Aspelunds 

kjønn, men mot kjønnsfordelingen i selskapet. I dette intervjuet er det journalisten som retter 

oppmerksomheten mot kjønn, og påpeker at selskapet er mannsdominert: 

 

Bilde 37: Faksimile Aftenposten, 30.09.2017 

I motsetning til de tidligere nevnte lederne kritiserer ikke Aspelund kvinner for å ikke ta 

sjansen, eller for å være perfeksjonister. Hun forklarer heller hvordan at det jobbes strategisk 



 85 

for å bedre kjønnsbalansen, og at det er skadelig dersom man ikke rekrutterer fra hele 

kompetansebasen. Aspelund fremstår som pragmatisk når hun snakker om å få flere kvinner 

inn i lederstillinger. 

 

Bilde 38: Faksimile Aftenposten 30.09.2017 

 

Her understreker Sweco-lederen at ingen er fødte ledere, og hun kobler på denne måten ingen 

kjønnsspesifikke egenskaper direkte til lederrollen. Et slikt fokus kan bidra til å avkrefte myten 

om mannen som den naturlige leder (von Der Lippe og Østerud, 2000, 355). Campus (2013, 

10, 14) trekker frem at lederbegrepet tradisjonelt sett har vært konnotert til maskuline 

egenskaper, men at dette nå er i endring. Aspelund sier også at de som har greid seg ikke må 

trekke opp stigen etter seg, slik at det blir lettere for kvinner å søke seg til disse stillingene. Når 

Aspelund beskriver seg selv legger hun vekt på at hun er en god lytter, er nysgjerrig og 

oppriktig. Lytteevene og oppriktighet kan oversettes til de mer feminine egenskapene (Connell 

og Pearse), men hun kobler dem ikke til kjønn, men til hva som kjennetegner en god leder 

(Borgersen, 2017 b).  

 

I intervjuet med Anita Dietrichson, leder for Næringsforeningen i Kristiansandregionen 

(Lohne, 2015 c) kommer det frem at hun er kritisk til at få kvinner søkte på en topplederjobb i 

Kristiansand. I starten får hun spørsmål om hvorfor hun takket ja til ny jobb som 59-åring, og 

det kommer frem at hun egentlig hadde tenkt å førtidspensjonere seg, men takket ja til en ny 

jobb fordi hun er endrings- og risikovillig. Her ser vi hvordan alder blir et tema når kvinner 

blir eldre. Det stilles imidlertid ikke spørsmål ved om hennes alder vil være en utfordring, og 

man kan dermed ikke konkludere med at hun utsettes for ‘the double bind’ når det kommer til 

hennes alder (Curnalia og Mermer, 2014, 27). Dietrichson får også spørsmål om hvilken 

ledertype hun er: 
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Bilde 39: Faksimile Dagens Næringsliv 11.10.2015 

Her ser vi at hun omtaler seg selv på en kjønnsnøytral måte. Hun beskriver seg selv i termer 

som peker på at hun er fellesskapsorientert, noe som kobles til det feminine, uten at hun kobler 

det til det å være kvinne.  I intervjuet er det journalisten som trekker frem kjønn, og spørsmålet 

rettes mot en Facebook-status Dietrichson hadde publisert: 

 
Bilde 40: Faksimile Dagens Næringsliv 11.10.2015 

Det er disse svarene som fremheves i sakens ingress. I svaret på spørsmålet generaliserer hun 

og sier at «Kvalifiserte jenter er beskjedne og forsiktige» (Lohne, 2015c), mens hun i 

oppfølgningsvaret etterlyser flere kvinnelige rollemodeller. Her ser vi hvordan hun på den ene 

siden ønsker å løfte frem kvinner, mens hun på den andre kritiserer dem for å ikke være tøffe 

nok. Dette er nok et eksempel på hvordan ledere ilegger andre kvinner egenskaper som er 

knyttet til det feminine. Dietrichson etterlyser også tøffe jenter, ikke kvinner eller kvinnelige 

ledere.  

 

Mathilde Vik Magnussen, på den andre siden, fronter ikke kvinner og ledelse på samme måte 

som Kaluza, Krogsrud, Aspelund og Dietrichson. Vik Magnussen er på vei inn i stillingen som 

sjef i Kongsberg Digital, hvor hun skal jobbe med kommunikasjon mot internasjonale 

markeder (Byklum, 2018 b). Her er det journalisten som påpeker Vik Magnussens unge alder 

og kjønn. 
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Bilde 41: Faksimile, Dagens Næringsliv, 01.07.2018. 

Igjen ser vi hvordan det poengteres når kvinner kommer inn i mannsdominerte bransjer, dette 

kan bidra til å opprettholde tanken om at det er forskjell på kvinne- og mannsyrker. Vik 

Magnussen unnlater å svare på hvorvidt hun mener hennes alder vil påvirke lederrollen. Når 

det kommer til kjønn hevder hun at hennes generasjon er relativt likegyldige til lederes kjønn, 

og at hun tror hennes generasjon vil skape bedre likestilling på toppen av norsk næringsliv. 

Hun sier hun verken tenker på sin egen alder – eller kjønn, når hun nå går inn i sin nye jobb. 

På spørsmål om hun har tips til andre unge lederspirer oppfordrer hun unge, spesielt jenter, til 

å ta mer plass.  «Dette gjelder spesielt for unge kvinner med lederambisjoner. Man tenker 

kanskje at det holder at man gjør en god jobb, men la folk få vite hva du tenker og mener. For 

å få det til må du ta litt plass» (Byklum, 2018).  

 

Magnussens selvrepresentasjon bærer også preg av å være knyttet mot tradisjonelle 

lederegenskaper, heller enn kjønn. Hun omtaler seg selv som tydelig, og trekker frem at hun 

ønsker at medarbeiderne skal tørre å prøve nye ting (Byklum, 2018).  Her har journalisten valgt 

å vinkle det på at kvinner må ta mer plass, selv om Vik Magnussen selv løfter frem en 

generasjon som vil bryte ned barrierer som tidligere har vært knyttet til kjønn. Selv fokuserer 

hun ikke særlig på kjønn, men likevel vinkles saken slik. 

 

Til tross for at kvinnene er åpne om at de gjerne skulle sett flere kvinnelige ledere, er det en 

som ikke er like tydelig. Tone Wicklund-Hansen er administrerende direktør for 

restaurantgruppen Olivia, tittelen og ingressen som følger hennes intervju går slik: 

 

Bilde 42: Faksimile Aftenposten 10.05.2018 
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Intervjuet starter slik: 

 

Bilde 43: Faksimile Aftenposten 10.05.2018 

Her er det journalisten som påpeker Wicklund-Hansens kjønn, samt det faktum at det er få 

kvinner på toppen (Borgersen, 2018). I Olivia-sjefens svar får man inntrykk av at 

mannsdominansen er noe hun ikke har reflektert særlig over. Hun fremstår likevel ikke som 

kvinnefiendtlig, og påpeker at flere kvinner på toppen hadde vært hyggelig.  

 

I sin beskrivelse av seg selv omtaler Wicklund-Hansen seg som engasjert, arbeidsom og som 

en leder som står i kriser med sine ansatte. Dette er egenskaper hun ikke kobler til kjønn, men 

til lederrollen. Med unntak av de to første spørsmålene, tittel og ingress, er kjønn ikke et tema 

i intervjuet (Borgersen, 2018). Her ser vi nok et eksempel på hvordan journalistene selv 

vektlegger og fremhever de aspektene de synes interessante, og at kvinnelige lederes kjønn 

løftes frem i det en sak skal vinkles. 

 

5.5.7 Oppsummering og diskusjon - med likestilling på agendaen 

Felles for flertallet av disse intervjuene er at de er vinklet på å få flere kvinner inn i 

lederstillinger. Samtidig ser vi også at det i hovedsak er journalistene som kobler lederne til 

kjønn, og på denne måten bidrar til å rette fokus mot at lederne ikke bare er ledere, men 

kvinnelige ledere.  

 

Hvordan de ulike lederne representerer seg selv varierer, men vi ser her at de, i hovedsak, 

omtaler seg selv som ledere og ikke som kvinner. Til tross for dette er samtlige av intervjuene 

vinklet på ledernes kjønn. Når en slik vinkling gjentas, og vedvarer over tid, kan mediene bidra 

til å opprettholde ideen om kjønnsdikotomien (Connell og Pearse 2015, 42). Her ser vi også 

hvordan journalistene påpeker at lederne jobber i mannsdominerte yrker, noe som kan bidra til 

en unikgjøring av disse kvinnene (Eide, 2000, 60). 
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Felles for sakene, med unntak av intervjuet med Wicklund-Hansen (Borgersen, 2018), er at 

lederne har et uttalt ønske om flere kvinner på toppen. Videre ser vi også at flere retter 

oppmerksomheten mot strukturelle hindre, som likestilling i hjemmet og ordninger i 

næringslivet, heller enn å se på feminine egenskaper som en svakhet. Samtidig ser vi også 

hvordan enkelte, eksempelvis Dietrichson (Lohne, 2015 c) og Korme (Lohne, 2015 d), igjen 

retter fokus mot at kvinner må tørre å ta sjansen på lederstillinger, noe som kan bidra til å 

befeste ideen om at kvinner er mindre tøffe enn menn. 

 

Et annet interessant aspekt ved utvalget er at vinklingen er kjønnsrelatert, selv om lederne selv 

ikke vektlegger kjønn. Dette blir tydelig i intervjuet med Vik Magnussen som er vinklet på at 

hun mener at ungekvinner med lederambisjoner må ta mer plass, et utsagn som stammer fra en 

bisetning i intervjuet. Igjen ser vi hvordan mediene har makt til å fremheve enkelte aspekter og 

utelate andre, og på denne måten påvirke mottakerens oppfattelse av budskapet som 

presenteres (Entman, 1993, 53). 

 

Da graden av selvrepresentasjon er lav i disse intervjuene er det vanskelig å knytte lederne til 

stereotypiene presentert i kapittel to. Dette vitner om at lederne har et kjønnsnøytralt forhold 

til lederrollen, og har en generell, og ikke kjønnsspesifikk, forståelse av hva som kreves av en 

leder. Til tross for dette vinkles intervjuene på kjønn. Selv om Aspelund omtaler seg selv i 

termer som er feminine, kobler hun dem ikke til kjønn. Dietrichson beskriver seg selv på tvers 

av dikotomien, uten at hun kobler det til kjønn. Hun beskriver imidlertid andre kvinner som 

flinke, men ikke tøffe nok, og kobler således kjønn og egenskaper sammen. Selv om kvinnene 

ikke omtaler seg selv ved hjelp av feminine karakteristikker, ser vi at disse gjør seg gjeldende 

i omtalen av andre. Krogsrud sier at kvinner og menns lederstil er forskjellig, og dette bidrar 

til å opprettholde tanken om at egenskaper betinges av kjønn. I disse intervjuene er 

stereotypiene fraværende.  

 

5.6 Den maskuline normen? 

For å avdekke hvorvidt det er ulikheter i representasjonen av mannlige og kvinnelige ledere er 

det også hensiktsmessig å se på hvordan mannlige ledere representeres. Jeg vil ikke gå like 

grundig til verks i disse eksemplene, da hovedmålet med oppgaven er å undersøke 

representasjonen av de kvinnelige lederne. 
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I likhet med de foregående eksemplene omtales også noen av de mannlige lederne ved hjelp 

av metaforer. Eksempler på dette er Dagens Næringslivs intervju med hotellsjef Simen Vinge, 

som omtales som en «Voksen wonderboy» (Lohne, 2014). Saken vinkles på at Vinge ble 

direktør som 24-åring, og alder får mye oppmerksomhet i intervjuet. Her kan man hevde at 

Vinges alder trekkes frem på lik linje med de kvinnelige ledernes kjønn, og at dette bidrar til 

en form for unikgjøring av ham. Nordea-sjefen Snorre Storset omtales som «Super Mario-

sjefen» (Sjøberg, 2016) i tittelen på sitt intervju. Omtalen henviser til at han omtaler ledelse 

som et dataspill.  

 

Eksplisitt omtale av kjønn er også tilstede i denne delen av utvalget. Leder for Norges 

forskningsråd, John-Arne Røttingen, siteres på følgende måte: «Jeg er ingen cocktailparty-

mann» (Borgersen, 2017 c). Europris-sjef Pål Wibe, omtales som «En handelens mann» 

(Gjerde, 2015 a), fordi han jobber i dagligvarebransjen, mens Jens Nes, sjef for Visa Norge, 

får tittelen «Mann for sin ansatt», som spiller på at han kun har én ansatt (Gjerde, 2015 b). 

Arild Sundberg er konstituert direktør i Renovasjonsetaten og omtales som «ryddegutt» i 

tittelen på sitt intervju (Borgersen, 2017 d), og Brynjar Forbergskog, sjef for Torghatten siteres 

på at «Dette er ikke noe one-man-show» (Borgersen, 2016). Utover at lederne kobles til kjønn 

i titlene, er omtalen av kjønn og konstruksjonen av lederne som menn fraværende i intervjuene. 

 

I denne delen av utvalget ser man også at flere av mennene knyttes til familie. Unio-leder 

Anders Folkestad er «Mindre brå som bestefar» (Lohne, 2015 c), mens konsernsjef i 

Kongsberggruppen, Walter Quam, er sitert slik: «Faren min kommer frem i meg under press» 

(Sjøberg, 2015 b). Finn Melbø i Statens pensjonskasse siteres på følgende måte i tittelen på sitt 

intervju i Aftenposten: «Jeg er avhengig av at kona er tøff mot meg» (Valvik, 2014). Foruten 

om intervjuenes tittel utgjør familiære relasjoner en liten del av intervjuene, og kjønnsaspektet 

er fraværende i disse intervjuene.  

 

Et av intervjuene kan også knyttes til likestillingtemaet, og tittelen på intervjuet med Einar 

Øgrey Brandsdal er følgende: «Det er litt vilt at fedre blir tvunget til å være hjemme» 

(Halvorsen, 2014). Her blir kjønn et tema, og Brandsdal får spørsmål om både 

foreldrepermisjon og om hvorvidt menn favoriseres i ansettelsesprosesser. Her svarer 

Brandsdal at kvoter på foreldrepermisjon er tull, og at han alltid ansetter den som er best 

skikket, uavhengig av kjønn (Halvorsen, 2014).  
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I disse intervjuene er kjønn ikke et tema, med unntak av i tittelen, noe som står i sterk kontrast 

til intervjuene med de kvinnelige lederne. Dette peker på at kjønn er noe som angår kvinner 

mer enn menn, og bekrefter således tanken om at det maskuline er normen når det kommer til 

lederskap. I sin selvrepresentasjon bruker de mannlige lederne karakteristikker forbundet med 

det maskuline, uten at de omtaler seg selv som menn. Familieaspektet er også tilstede i noen 

av intervjuene, men det stilles ikke spørsmål ved hvorvidt familie og jobb lar seg kombinere. 

Nes får spørsmål om hvorvidt lederstilling og foreldrepermisjon lar seg kombinere, men ikke 

spørsmål om hvordan han kombinerer livet som far med lederjobben (Gjerde, 2015 b). 

 

 Dette eksemplifiserer det Gill (2007, 118) og Eide (2000, 63) hevder når de sier at denne type 

spørsmål tilfaller kvinner hyppigere enn menn. At kjønn er et fraværende tema i disse 

intervjuene, for utenom i tittelen, vitner om at det mannlige fremdeles, i større grad enn det 

kvinnelige, kobles til ledelse. Mennene i dette utvalget omtales ikke som menn, og omtaler 

heller ikke seg selv som menn, noe som bidrar til å forankre ideen om det maskuline som det 

naturlige, og det kvinnelige som avviket når det kommer til ledelse. 

 

5.7 Konseptutvikling – flink pike som egen stereotypi 

 
Under nærlesningen av intervjuene kom en ny betegnelse til syne. Flere av de kvinnelige 

intervjuobjektene brukte betegnelsen ‘flink pike’ i sin omtale av andre kvinner og seg selv. 

Denne betegnelsen inngår ikke i Kanter (1993), Baxter (2018), Eide (2000), Norris (1997) eller 

Campus (2013) sine kategoriseringer av kvinnelige lederstereotypier. Likevel ser vi at lederne 

i dette utvalget bruker begrepet når de omtaler andre kvinner. Sett fra et norsk perspektiv kan 

det derfor være hensiktsmessig å etablere dette som en egen stereotypi, da ledernes omtale av 

andre kvinner, og i ett tilfelle også seg selv, innebærer bruken av flink pike.  

 

Tar man utgangspunkt i formuleringene som fremkommer i intervjuene ser man at 

karakteristikker som perfeksjonist, beslutningsvegring, manglende evne til å kombinere flere 

ting og frykten for å feile (Sjøberg, 2014 og Stenvaagnes, 2014) trekkes frem når andre omtales 

som flinke piker. Mens det å gjøre en god jobb, skape gode resultater og legge ned en stor 

innsats brukes i omtale av seg selv som flink pike (Ottesen, 2015). Omtalen av jenter og kvinner 

som ‘flinke’ brukes både negativt og positivt. Her ser man hvordan flinkhet og perfeksjonisme 

kobles til kjønn, på lik linje med det å være omsorgsfull og kjærlig (Connell og Pearse, 2015, 

42; Campus, 2013, 11). 
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Ser man til forskningen kommer det frem at flink pike, eller flink pike-syndromet, ikke er 

definert som verken en diagnose eller et faglig begrep (HelpLink, 2018). Ser man imidlertid på 

hvordan HelpLink omtaler ‘tilstanden’ oppdager man at det samsvarer med ledernes omtale av 

‘flinke piker’. Ifølge HelpLink (2018) preges tilstanden av en overdreven pliktoppfyllende 

adferd, anstrengelser for å fremstå som flink eller best, et mål om å gjøre alle til lags, noe som 

igjen gjør det vanskelig å prioritere bort oppgaver. Samt at man anstrenger seg for å fremstå 

som positiv, hjelpsom og i godt humør, og at man preges av selvsensur når det kommer til å 

dele negative følelser med andre (HelpLink 2018). 

 

Kjønnsforsker Harriet Bjerrum Nielsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning oppfordrer 

til å ikke bruke begrepet når man omtaler jenter som leverer gode prestasjoner, da «Flink pike-

figuren gjør nærmest jenters prestasjoner til et uttrykk for en sykdom» (Mæland, 2016). Hun 

sier videre at dette ikke er en betegnelse som angår alle jenter som gjør det bra, og understreker 

at det ikke er slik at alle jenter presser seg selv for hardt. Bjerrum Nielsen foreslår i intervjuet 

at man heller kan «omtale de overdrevent perfeksjonistiske jentene som «den gruppe av jenter 

som er presset av perfeksjonismekrav»» (Mæland, 2016).  

 

I mediene nådde bruken av ‘flink pike’ en topp i 2012 (se figur 46). 

 

 

Bilde 44: Retriever, dekning av "Flink pike" over tid, N=171 artikler. 

Dette kan skyldes medieomtale av dokumentarfilmen «Flink pike», regissert av Solveig 

Melkeraaen (IMDb, 2019). Dokumentarfilmen handler om hvordan Melkeraaen, som har vært 

vant til å klare alt, plutselig blir lagt inn på psykiatrisk avdeling og diagnostiseres med alvorlig 

depresjon. Bruken av begrepet har hatt en nedgang siden den gang, men ligger fremdeles 

høyere enn hva den gjorde før 2012. 

 



 93 

Satt på spissen kan man si at i oppgavens utvalg bidrar bruken av flink pike til å redusere de 

kvinnene/jentene som mester å kombinere arbeids- og familieliv og trening, til en gruppe 

perfeksjonister som må lære seg å slappe av. Det er stor grad av samsvar mellom de ulike 

ledernes omtale av denne type kvinner, og således kan man påstå at det eksisterer en bred 

enighet om hva som kjennetegner flinke piker. Når lederkvinnene bruker disse kjennetegnene 

for å beskrive det de mener er en bestemt type kvinne, reduserer de disse menneskene fra alt 

de er, ned til noen få gjenkjennelige trekk som overdrives og forenkles (Hall, 2013 b, 247). 

 

Jeg foreslår følgende operasjonalisering av lederskapsstereotypien ‘Flink pike’: Flink pike-

lederen er en kvinnelig leder som leverer gode resultater. Hun er perfeksjonistisk og stiller 

strenge krav til seg selv, både i arbeidslivet og på hjemmebane. Hun etterstreber til enhver tid 

perfeksjon, noe som igjen kan svekke hennes gjennomføringsevne. Lederen som plasseres i 

denne kategorien blir ofte snakket ned av andre kvinnelige ledere, og hennes perfeksjonistiske 

tendenser kritiseres. De sterkeste kritikerne av flinke piker er eldre kvinner med lengre fartstid 

i arbeidslivet. Lederne som omtaler seg selv som flinke piker ser på sin flinkhet som et resultat 

av hardt arbeid og en enorm innsats, og mener de gode resultatene de leverer krever flinkhet. 

 

5.8 Oppsummering av kapitlet  

Dette kapitlet har gått i dybden på et utvalg av intervjuer fra de to spaltene. Her har vi sett 

hvordan kvinnelige ledere representerer seg selv og andre. Analysen har vist at noen av lederne 

kan plasseres i følgende stereotypier: gjennombruddstereotypien, jernkvinnen, morsfiguren, 

endringsagenten og ‘queen bee’. Den har også vist hvordan egenskaper, tradisjonelt sett koblet 

til det maskuline, brukes når lederne beskriver sin lederstil. Videre har vi sett hvordan tre av 

lederne har valgt å distansere seg fra sine ‘feminine egenskaper’ da de mente disse var 

inkompatible med lederrollen. En av lederne fortalte, indirekte, hvordan hun ble utsatt for ‘the 

double bind’, noe som peker på at den tradisjonelle forståelsen av kjønn fremdeles eksisterer. 

Analysen har vist hvordan kvinner beskylder andre kvinner for å være flinke, perfeksjonistiske 

og mindre tøffe. Vi har også sett hvordan menn også omtales i kjønnsrelaterte termen, men at 

verken kjønn eller maskuline karakteristikker preger representasjonen for øvrig. Analysen har 

også pekt på hvordan journalister kobler de kvinnelige lederne til sitt kjønn i sin representasjon 

av dem. Avslutningsvis ble en ny stereotypi, flink pike-stereotypien, identifisert og 

konseptualisert. I neste kapittel kommer oppgavens avslutning og konklusjon. 
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6 Avslutning og konklusjon 
I denne delen av oppgaven vil jeg gå gjennom resultatene fra analysene, og så presentere en 

konklusjon for den overordnede problemstillingen. Jeg vil også diskutere oppgavens 

begrensninger og komme med forslag til fremtidig forskning. 

 

Oppgaven har undersøkt representasjonen av kvinnelige ledere i Aftenposten-spalten Livet på 

toppen og i Dagens Næringsliv-spalten Lederintervjuet. Den overordnede problemstillingen 

gikk som følger: Hva kjennetegner representasjonen av kvinnelige toppledere i Aftenposten-

spalten Livet på toppen, og i Dagens Næringsliv-spalten Lederintervjuet, og hvilke forskjeller 

preger representasjonen av kvinner og menn i disse spaltene? Og på hvilken måte preges 

intervjuene av stereotypier knyttet til kvinnelige ledere og feminine karakteristikker?  

 

For å kunne besvare denne problemstillingen valgte jeg å operasjonalisere den i fire 

forskningsspørsmål: Hvordan er kjønnsfordelingen i Lederintervjuet og Livet på toppen over 

tid? Hvilke forskjeller kjennetegner representasjonen av kvinner og menn i spaltene? Anvendes 

feminine karakteristikker i representasjonen av de kvinnelige lederne? Og på hvilke måter er 

medierepresentasjonene av de kvinnelige topplederne preget av generelle stereotypier knyttet 

til kvinnelig lederskap? Oppgavens utvalg består av samtlige av intervjuene fra de to spaltene, 

og strekker seg fra 2014 til og med 2018.  

 

De to første forskningsspørsmålene ble analysert og diskutert i lys av funn fra den kvantitative 

innholdsanalysen, mens det tredje og fjerde forskningsspørsmålet ble diskutert ved hjelp av en 

kvalitativ tekstanalyse. Analysene befinner seg i kapittel fire og fem. Jeg vil nå oppsummere 

hovedfunnene fra analysen. 

 

6.1 Hvordan er kjønnsfordelingen i Lederintervjuet og 

Livet på toppen 
 

Sett under ett er kjønnsfordelingen tilnærmet lik i de to spaltene, med 51 prosent kvinner mot 

49 prosent menn. I Dagens Næringsliv var det en liten overvekt av kvinner, og kvinnelige 

intervjuobjekt utgjorde 57 prosent av alle kildene. I Aftenposten, på den andre siden, var 

mennene i flertall og utgjorde 56 prosent av alle intervjuobjektene. I Dagens Næringsliv var 
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kvinner i flertall alle årene, med unntak av i 2014, mens menn utgjorde majoriteten av kildene 

i Aftenposten i hele perioden som ble undersøkt. 

 

Disse funnene står i sterk kontrast til hva man kunne forvente å finne, da tidligere forskning 

peker på at kildebruken i norske og internasjonale medier bærer preg av en mannsdominans 

(GMMP, 2015). En norsk studie viser imidlertid at lederkvinnen er den mest bruke 

kvinnekilden i norske medier (Save og Hagen, 2015, 84), noe som kan bidra til å forklare 

hvorfor vi ser at kvinnelige ledere kommer hyppig til ordet i disse to spaltene. Videre har vi 

også sett at de to avisene har iverksatt interne tiltak for å bedre kjønnsbalansen i det 

redaksjonelle sluttproduktet, noe som kan ha hatt en innvirkning på fordelingen her. Oppgavens 

første hypotese: Det er en overvekt av mannlige ledere i de to spaltene, ble her avvist, da 

kjønnsfordelingen gikk i kvinnenes favør. 

 

Ser man på kjønnsfordelingen blant journalistene kom det frem at flertallet av journalistene var 

kvinner. Hele 88 prosent av intervjuene er skrevet av kvinnelige journalister. Til tross for dette 

er det ikke en tydelig sammenheng mellom journalistens kjønn og kildens kjønn. I Aftenposten 

skrev kvinnelige journalister noen flere saker om kvinner enn menn, menns menn skrev flest 

saker om menn. I Dagens Næringsliv skrev de kvinnelige journalistene flest saker med mannlig 

intervjuobjekt, mens de mannlige skrev flest saker med kvinnelig intervjuobjekt. Med dette ble 

oppgavens femte hypotese: Kvinnelige journalister vil skrive flere intervjuer med kvinnelige 

kilder, enn hva mannlige journalister vil, svekket.  

 

6.2 Hvilke forskjeller kjennetegner representasjonen av 

kvinner og menn i spaltene? 
 

En kvantitativ innholdsanalyse av innholdet i de to spaltene viste også at kvinner, i større grad 

enn menn, omtales på en kjønnsrelatert måte. Det vil si at de omtales som kvinner eller ved 

bruk av metaforer som understreker deres kjønn. Kjønnsfokuset var størst i Aftenposten hvor 

35 prosent av ‘kvinnesakene’ rettet oppmerksomheten mot kjønn i intervjuene, mens 27 

prosent av ‘kvinnesakene’ i Dagens Næringsliv hadde dette fokuset. I intervjuene med menn 

var kjønn nevnt i syv prosent av sakene i Dagens Næringsliv og seks prosent av sakene i 

Aftenposten. Også i intervjuenes titler ble kvinner, i større grad enn menn, titulert i 

kjønnsrelaterte termer. Disse funnene støtter studiens andre hypotese: Kjønnsrelatert omtale 

vil ha en hyppigere frekvens blant de kvinnelige lederne. 
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Undersøkelsen viste også at kvinner, oftere enn menn, ble sett i lys av familiære forhold, noe 

som eksemplifiserer ideen om at kvinner ofte ses i lys av den mer tradisjonelle kvinnelige 

stereotypien knyttet til familieliv og morsrollen (Byerly, 2004, 11) I Aftenposten var 

forskjellen mellom kjønnene imidlertid ikke nevneverdig stor, med to prosentpoengs forskjell 

i omtalen av familiære forhold mellom kvinner og menn (20 mot 18 prosent). I Dagens 

Næringsliv, på den andre siden, ble kvinner sett i lys av familiære forhold i 16 prosent av 

intervjuene, mens dette kun var gjeldende i åtte prosent av intervjuene. Dette støtter den tredje 

hypotesen: Kvinnelige ledere vil i større grad enn menn omtales i sammenheng med 

tradisjonelle kjønnsroller.  

 

Med utgangspunkt i tidligere forskning var det også rimelig å anta at kvinner ville bli omtalt i 

henhold til sitt utseende og alder i større grad enn menn (Ross, 2004, 94). Denne tanken blir 

motbevist i denne oppgavens utvalg. I Aftenposten var det kun menns alder som ble nevnt, og 

totalt utgjorde dette fire omtaler av alder. Utseende ble kommentert i totalt fire av sakene, hvor 

menn var representert i tre av disse. I Dagens Næringsliv var omtale av alder jevn mellom 

kjønnene, med 20 prosents omtale av menns alder, mot 19 prosent omtale av kvinners alder. I 

Dagens Næringsliv var det kun én omtale av utseende og dette intervjuobjektet var en mann. 

Disse funnene bidro til å svekke studiens fjerde hypotese, nemlig at: Omtale av 

intervjuobjektenes alder og utseende vil skje hyppigere når intervjuobjektet er kvinne. 

 

6.3 På hvilke måter er medierepresentasjonene av de 

kvinnelige topplederne preget av generelle stereotypier 

knyttet til kvinnelig lederskap? 
 

For å kunne besvare de forskningsspørsmål tre og fire gjennomførte jeg en kvalitativ 

tekstanalyse på et utvalg av intervjuene. Intervjuene var strategisk valgt, og tok utgangspunkt 

i titlene som ble kodet som kjønnsrelaterte i den kvantitative innholdsanalysen. I denne 

analysen kom det frem at det i hovedsak var journalistene som anvendte lederstereotypier i sin 

representasjon av de kvinnelige lederne. Det ble også tydelig at en kjønnsrelatert vinkling av 

ikke nødvendigvis var synonymt med et stort fokus på kjønn i intervjuene. 

 

I dette utvalget var gjennombruddstereotypien (Norris, 1997, 161; Campus, 2013, 164) den 

mest brukte lederskapsstereotypien, og den ble anvendt på de lederne som var ‘første kvinne 
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ut’ i sine bransjer. Videre så vi at jernkvinne-stereotypien også dukket opp i 

selvrepresentasjonen til noen av lederne (Kanter, 1993, 336; Baxter, 2018, 28). I dette utvalget 

gjorde også Queen-bee stereotypien (Baxter, 2018, 32) morsfiguren (Kanter, 1993, 233; 

Baxter, 2018, 29)  og endringsagenten (Norris, 1997, 161) seg gjeldende. Det var imidlertid 

ikke slik at alle lederne ble representert ved bruk av stereotypier, og det kan derfor ikke 

konkluderes med at kvinnelige lederskapsstereotypier gjennomsyrer intervjuene med 

kvinnelige ledere. Analysen viste også at flere av kvinnene bruker betegnelsen ‘flink pike’ når 

de omtaler andre kvinnelige ledere, og en av lederne brukte termen for å beskrive seg selv. 

Dette resulterte i at en ny stereotypi ble identifisert og konseptualisert, nemlig: ‘flink pike-

stereotypien’. 

 

6.4 Anvendes feminine karakteristikker i 

representasjonen av de kvinnelige lederne? 
 

I den kvalitative analysen kom det også frem at flertallet av kvinnene omtalte seg selv i 

kjønnsnøytrale termer i sin selvrepresentasjon, og at det var journalistene som i størst grad 

påpekte deres kjønn. Bruken av feminine karakteristikker (Connell og Pearse, 2015, 42) var 

likevel til stede i noen av intervjuene. I Skage og Halvorsens (Sjøberg, 2014; Barstad, 2015) 

omtale av seg selv trakk de frem hvordan feminine karakteristikker hadde skapt utfordringer 

for dem i lederrollen, mens Aas-Jakobsen fortalte at hun fikk kritikk for ha en «utradisjonell 

profil som kvinne» (Lohne, 2015), og sånn sett ble utsatt for ‘the double bind’ (Campus, 2013, 

55). 

 

I sin omtale av egen lederstil var det de maskuline karakteristikkene som i størst grad ble 

benyttet. Til tross for at lederne omtalte seg i mer, tradisjonelt sett, maskuline termer, ble disse 

egenskapene i svært liten grad koblet til kjønn. Når lederkvinnene brukte feminine 

karakteristikker for å beskrive seg selv, ble disse, med noen få unntak, ikke koblet til det å være 

kvinne. Dette kan peke på at lederne ser på de maskuline egenskapene som nødvendige for 

lederrollen, men at de ser på egenskapene som kjønnsnøytrale lederegenskaper heller noe 

forbundet med biologisk kjønn. Sånn sett var ledernes konstruksjon av seg selv ikke direkte 

knyttet til det som er forbundet med det feminine. 
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Analysen viste også hvordan journalister påpeker det når kvinner inntar tidligere 

mannsdominerte bransjer. Dette kan bidra til å opprettholde tanken om at kvinner og menn, 

basert på biologiske egenskaper, har ulike evner og derfor passer til ulike yrker.  

 

6.5 Konklusjon  

Til sammen utgjør funnene presentert over svar på den overordnede problemstillingen. Denne 

oppgaven har vist at det er fruktbart å anvende et kjønnet blikk på medietekster (Eide og 

Orgeret, 2015 a, 14).  

 

Til tross for at kjønnsbalansen er relativt jevn i de to spaltene viser funnene at det er forskjell i 

måten lederne representeres på. Kvinner kobles i større grad til sitt kjønn og sine familiære 

relasjoner enn menn. Dette tyder på at kvinner fremdeles ses i lys av den mer tradisjonelle 

omsorgsstereotypien, og at kvinnelige ledere oppfattes som et unntak fra normen. Dette kan 

bidra til å opprettholde myten om menn som fødte ledere (Von Der Lippe og Østerud, 2000, 

355). Menn på den andre siden får mer oppmerksomhet for sin alder og sitt utseende enn 

kvinnene.  

 

Studien har også vist at kvinnelige toppledere til en viss grad representeres på en 

kjønnsspesifikk måte og at bruken av stereotypier knyttet til kvinnelig lederskap preger 

intervjuene med disse lederne. Flere av lederne omtaler seg selv ved bruk av feminine 

karakteristikker, men ikke alle reflekterer nevneverdig over dette. Videre har oppgaven vist at 

de kvinnelige lederne bruker maskuline karakteristikker når de beskriver sin lederstil, noe som 

igjen peker på at ledernormen fremdeles er maskulin. Studien har også vist at journalistene, i 

større grad enn kvinnene selv, påpeker intervjuobjektenes kjønn. Studien har også identifisert 

og konseptualisert en ny stereotypi knyttet til kvinnelig lederskap, nemlig; flink pike-

stereotypien.  

 

Studien viser at de kvinnelige lederne, til en viss grad, representeres ved bruk av stereotypier 

knyttet til kvinnelige lederskap. I hovedsak er det gjennombruddstereotypien som kobles til 

lederne, men også jernkvinnestereotypien, ‘queen bee’-stereotypien, 

endringsagentstereotypien og morsfiguren anvendes i representasjonen av lederne, og deres 

representasjon av seg selv. Det er imidlertid ikke alle lederne som faller inn i stereotypiene 

fremlagt i kapittel to. En av lederne faller inn i ‘flink pike’-stereotypien, og dette er en 
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stereotypi som også kommer til syne i enkelte a ledernes omtale av andre kvinner.  Man kan 

her konkludere med at til tross for at kjønnsfordelingen er jevn, så bærer medietekstene preg 

av å opprettholde de kvinnelige lederne som et unntak fra normen. Dette skjer ved at 

representasjonen fremstår som kjønnsfokusert, og ved at kvinner, i større grad enn menn, 

kobles til sin rolle i familien og til ulike stereotypier knyttet til kvinnelig lederskap. 

 

6.6 Studiens begrensninger 

Denne oppgavens fokus har vært medienes representasjoner av lederkvinner, det betyr ikke at 

det ikke ville vært interessant å undersøke medierepresentasjoner av andre typer kvinnelige 

kilder. Oppgavens kvantitative innholdsanalyse kunne med fordel vært mer omfattende. Ved å 

undersøke flere variabler ville det vært mulig å få mer kunnskap om hva som kjennetegner, og 

preger, lederrepresentasjonene i utvalget.  Denne studien har heller gått i dybden på et utvalg 

av intervjuer, noe som har gjort det mulig å undersøke representasjonen mer inngående. Ved å 

kombinere ulike metoder har oppgaven kunne belyse flere aspekter ved utvalget. I denne 

studien er det heller ikke gjort intervjuer, og det ville vært interessant å få innsikt i de 

redaksjonelle vurderingene som ligger til grunn for utvelgelse av intervjuobjekter og vinkling, 

samt journalistenes tanker om representasjon av kjønn. Videre ville det også vært spennende å 

høre hvilke formeninger lederne selv har om måten de representeres på, og tanker om 

selvrepresentasjon i denne type medietekster.  

 

6.7 Studiens bidrag og fremtidig forskning 

Denne oppgaven har gitt en punktbelysning av representasjonen av toppledere, i hovedsak 

kvinnelige toppledere, i to avisspalter i Dagens Næringsliv og Aftenposten. Studien har vist at 

mannsdominansen som lenge har preget mediene, ikke nødvendigvis er like fremtredende i 

dag. Ved å kombinere en kvantitativ innholdsanalyse med en kvalitativ tekstanalyse har 

oppgaven gitt en generell oversikt over materialet, og samtidig gått i dybden på et utvalg 

intervjuer. Dette har gitt innsikt i kjønnsbalansen og generelle tendenser som preger 

representasjonen av lederne i de to spaltene, samtidig som metoden har lagt til rette for å gå i 

dybden på et utvalg av intervjuene. Under nærlesningen av intervjuene var en del av målet å 

undersøke hvorvidt de kvinnelige lederne ble representert ved hjelp av stereotypier knyttet til 

kvinnelig lederskap, og analysen viste at dette var tilfellet i flere av intervjuene. Stereotypiene 

som ble brukt stammer i utgangspunktet fra internasjonal forskning, og flere av disse ble 
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etablert på 1990-tallet (Kanter, 1993; Norris,1997). I denne studien ble det identifisert en ny 

stereotypi, nemlig ‘flink pike-stereotypien’.  

 

Jeg håper denne studien, med dens funn og begrensninger, kan gi grobunn for videre forskning. 

Studier av kvinnelige medierepresentasjoner er både interessante og viktige. I denne oppgaven 

var det kun to avisspalter som ble undersøkt, hvordan kjønnsbalansen og 

kjønnsrepresentasjonen er i de øvrige delene av avisene vites ikke. Det ville vært interessant å 

se nærmere på. Oppgaven gir kun et raskt overblikk av representasjonen av de mannlige 

lederne, og en studie av representasjonen av ‘mannlige’ medietekster kunne også vært 

spennende, da det er disse som dominerer i nyhetsbildet. Videre ville det også vært interessant 

å undersøke hvordan representasjonen fremkommer i den mer rendyrkede portrettsjangeren. 

Utover dette ville det også vært fruktbart å få innsikt i hvilket forhold redaksjonene har til kjønn 

og representasjon av kjønn, samt hvilke vurderinger de gjør når de skriver intervjuene. I 2019 

opprettet Dagens Næringsliv en Facebook-gruppe med navnet «DN Kvinner for deg som er 

interessert i økonomi og likestilling» (Jor, 2019), her deler kvinner sine tanker om finans, 

økonomi og likestilling, og innleggene brukes også som grunnlag for journalistikk. Dette peker 

på at avisen tar målet om jevnere kjønnsfordeling på alvor, og noe som på sikt kan skape 

grobunn for flere spennende studier. 
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Vedlegg / Appendiks 

Vedlegg 1: Kodeskjema 

Variablene og deres verdier. 

 

INTERVJUOBJEKTETS KJØNN KVINNE/MANN* 

JOURNALISTENS KJØNN KVINNE/MANN/BEGGE 

SPØRSMÅL/OMTALE AV FAMILIE OG 

FAMILIELIV 

JA/NEI 

DIREKTE OMTALE AV KJØNN JA/NEI 

OMTALE AV UTSEENDE JA/NEI 

KJØNNSRELATERT TITTEL JA/NEI 

 

*i dette utvalget kom det ikke frem at noen av intervjuobjektene ikke identifiserte seg med 

den dikotome inndelingen av kjønn. 
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