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Sissejuhatus
Sotsiaalkonstruktivistliku teooria kohaselt vormivad ja tõlgendavad sotsiaalsed praktikad, kultuur ja
ühiskond bioloogilist reaalsust (Kimmel 2004). Feminiinsust ja maskuliinsust luuakse ja tõlgendatakse
erinevatel ajaperioodidel ja erinevates kultuurides erinevalt. Pidev tähenduste loomine käib
sotsiaalse elu kulgemise protsessi juurde. Vastavalt erinevatele ajaetappidele ja ühiskonnale omasele
kultuurile on mehelikkusel ja naiselikkusel oma ideaalpilt, mille poole inimesed ühiskonnas teadlikult
või alateadlikult pürgivad.
Meedia on kultuurivaldkond, kus toodetakse ja taastoodetakse arusaamu soorollidest, mehelikkuse ja
naiselikkuse stereotüüpe. Naiste diskrimineerimine ei tähenda mitte ainult ebavõrdsust tööturul, vaid
muu hulgas ka seda, et naisi kujutatakse meedias ühekülgselt ja tendentslikult. Feministliku teooria
kohaselt on meedia üks institutsioonidest, kus igapäevaste praktikate kaudu toimub ühiskonna soolise
süsteemi taastootmine, kus esitatakse diskursiivselt naiseks-meheks olemise normatiive. (Pilvre,
2010).
Vastavalt erinevatele uurimustele on leitud, et uudisdiskursuse fookuses on rohkem mehi nii uudiste
tegijatena kui ka uudiste kesksete tegelastena ja naised on esindatud rohkem meelelahutuslikumates
väljaannetes ja artiklites. Erinevatele uuringutele tuginedes võib väita ka, et nn „kõvade” uudiste
(annavad teavitust sellest, mis maailmas juhtub ja mille teemad on tähtsad paljudele inimestele ning
on seotud avaliku eluga) keskseteks tegelasteks on pigem meessoost isikud ja „pehmete“ uudiste (mis
on eelkõige huvitavad, kuid ei pea olema tähtsad ja inimeste elu mõjutavad, on enamasti seotud
eraeluga, ka lugejatele lähedaste või tuntud inimestega) keskseteks tegelasteks on pigem naised. Seda
väidet kinnitab ka Global Media Monitoring Project (GMMP, 2010) uuring, mille kohaselt naiste
esindatus majandusuudiste tegelastena oli väiksem kui teiste uudisliikide nagu tervishoid, sotsiaal,
sport, kunst ja sh krimiuudiste tegelastena.
Halonen(1995) on analüüsinud, millised naised jõuavad uudistesse ja mis asjaoludel ning on leidnud,
et meest uudiste subjektina peetakse loomulikuks ning naise ilmumine uudistesse on pigem erandlik
ja häiriv ja naistel on tõenäolisem ületada uudiskünnist seoses traditsiooniliste hoolitsusega seotud
naiste alade esindamisel või seoses avalikus sfääris tegutsevate tuntud meeste kaaslaste rollis.
D. Croteau ja W. Hoynes on väljendanud arvamust, et üheks põhjuseks, miks mehed domineerivad
uudistes on ajakirjanike professionaalsed väärtused ja uudiste kogumise tehnikad, mis põhinevad
positivistlikel traditsioonidel. Esiteks: objektiivne reportaaž ei tohi sisaldada reporteri enda arvamust,
mis tegelikkuses on aga harva saavutatav ja lõpeb sellega, et nende seisukohad, kes peituvad
objektiivse reaalsuse sildi taga on tihti efektiivselt ära peidetud. Teiseks: objektiivne reportaaž on
õiglane kui ta esitab loo mõlema poole seisukohti. Tuchmann (1974) on viidanud, et tavaliselt
tähendab see kahe mõjuvõimsa isiku arvamust, kes on looga seotud. Tuginedes nendele ametlikele
hääletorudele , kes esindavad võimu, meedia tuginebki tegelikkuses ainult meeste arvamustele (kuigi
need kaks arvamust ei pruugi olla ühesugused). Kolmandaks: objektiivne reportaaž tugineb välistele
tõendatud faktidele. Viis kuidas ajakirjanikud, kes pidevalt kannatavad tähtaegade surve all jõuavad
nende faktideni, on pöörduda mõjuvõimsate institutsioonide ja/või isikute poole. Kinnitus
autoriteedilt, kes on võimu juures, tagab tõendi usutavuse. Lisaks hinnatakse uudismeedia poolt
rohkem üldisi ehk abstraktseid teadmisi kui spetsiifiliste ehk kitsamaid teadmisi või otsest osalemist
kõnealuse teema osas ehk rohkem sõna saavad majandus- ja poliitikavaldkondade eliiti kuuluvad
eksperdid. Neljandaks peetakse üldist poliitilist ja nn. peavoolu raamistust, milles ajakirjanikud
tegutsevad ja mis teatud määral piirab mitmekesisust arvamustes. Samas on tegemist kahesuunalise
protsessiga: rohkem naisi avalikkuses ja äri ning poliitilise eliidi hulgas toob rohkem naisi ka
uudisveergudele ning teistpidi naiste rohkemaarvulisem ja vähem stereotüüpne kujutamine
eliitajalehtede äri- ja majandusuudistes muudab ja kujundab ka ideaalpilti naisest ja naiselikkusest
ning toob seeläbi ka rohkem naisi ettevõtlusse ja poliitikasse ning sh ka äri ning poliitilise eliidi hulka.
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Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli analüüsida, milline on naiste esindatus äri- ja majandusuudistes
ajalehe Äripäev näitel ning kuidas taastoodetakse või kummutatakse traditsioonilisi soorolle
äriuudistes ning intervjuudes nais- ja meessoost tippjuhtidega ajakirja Director persoonilugude näitel.
2. Metodoloogia
2.1. Meetodi valik ja põhjendus
Äriuudiste tekstide empiiriliseks uurimiseks kasutati kvantitatiivset ja kvalitatiivset kontentanalüüsi.
Kontentanalüüs on meediauuringutes laialdaselt kasutuses ja on saanud üheks enim kasutatavaks
analüüsivormiks meeste ja naiste poolt koostatud sõnumite võrdleval uurimisel ja soorollide
analüüsimisel tekstides. Kuna kvantitatiivne sisuanalüüs võimaldab teha üldistusi on see meetod
meediatekstide uurimisel laialdaselt levinud. Kontentanalüüsi kasutatakse meedia sisu võrdlemiseks
teatud tunnuste esinemissagedusega sotsiaalses reaalsuses (Mc Quail 2003)
Kontentanalüüs võimaldab analüüsida suurt tekstihulka ja seda süstemaatilisel tekstide vaatlemisel
põhinevat meetodit peetakse eriti sobivaks meediarepresentatsiooni valdkonda kuuluvatele
uurimisküsimustele vastuste leidmisel. Kvantitatiivse ja kvalitatiivse analüüsi koos kasutamisel on
enim kasutusel kaks meetodit (Vihalemm, 2000). Esimeseks meetodiks on kvalitatiivse ja
kvantitatiivse analüüsitulemuste koos esitamine, kusjuures kvalitatiivne analüüs näitlikustab tsitaatide
abil kvantitatiivse analüüsi või analüüsi osa tulemusi või seletab neid tulemusi lahti. Teiseks
meetodiks on teksti integreeritud analüüs- kvalitatiivne analüüs eelneb kodeerimisele.
Käesolevas uurimuses on kasutatud esimest meetodit, kus kvantitatiivse analüüsi tulemuste
ilmestamiseks ja selgitamiseks on lisatud näited analüüsitud tekstidest.
Kontentanalüüsi aluseks on kategooriate süsteemi loomine. Kategooriate süsteemi moodustamisel
kasutati Global Media Monitoring, 2010 kirjeldatud kategooriate kohandamist. Kodeerimisjuhend on
esitatud Lisas 1.
2.2.Valimi moodustamise alused
Naiste ja meeste esindatuse võrdlevaks analüüsimiseks äriuudistes analüüsiti ja kategoriseeriti ajalehe
„Äripäev” väljaannetes lk.4-5 ilmunud uudis- ja kaanelugusid ajavahemikus 2007. juuli kuni 2012.
juuni. Valim moodustati juhusliku valiku alusel, võttes valimisse iga kuu kolmandal nädalal
(arvestatuna iga kuu esimesest kuupäevast) ilmunud väljaanded. Aastatel 2007-2011 kuulusid sellesse
valimisse rubriigis „Uudis” lk.4-5 ilmunud artiklid koos kommentaaride ja tsitaatidega ja alates 2011
aastast rubriigis „Kaanelugu” lk.4-5 ilmunud lood koos tsitaatide ja kommentaaridega. Teiseks
kategoriseeriti ja analüüsiti sama valimit kasutades rubriigis „Arvamus” ilmunud arvamusartikleid ja
nende autorite profiile soolises lõikes. Lisas 2 on esitatud kõigi valimis esindatud artiklite nimekiri. Iga
artikli kohta on tabelis välja toodud artikli ilmumiskuupäev, autor ja pealkiri.
Kolmandaks analüüsiti ajalehe Äripäev esikaanel olevatel fotodel kujutatud ja tekstides nimetatud
inimeste soolist jaotust ja piltide asetust esikaanel. Esikaane analüüsimiseks moodustati valim
juhusliku valiku alusel ajavahemikus 2007 juuli kuni 2012 juuni ilmunud Äripäeva väljaannetest.
Valimisse arvati iga kümnes ilmunud ajaleht alustades arvestust 2007. aasta esimesest juulist.
Neljandaks analüüsiti ajakirja Director rubriigis „Inimesed. Minu äri 10 käsku” ilmunud
persoonilugude sisu diskursuse meetodil. Valim moodustati ajavahemikus 2007 juuli kuni 2012 juuni
nimetatud rubriigis ilmunud persooni artiklitest „Minu äri 10 käsku”.

2.3. Valimi kirjeldus
Uurimuse esimene osa: Äriuudiste pea- ja kõrvaltegelaste ning autorite analüüs soolises lõikes.
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Naiste ja meeste esindatuse uurimiseks äriuudistes, ajalehe Äripäev näitel, moodustatud valim
koosneb iga kuu kolmandal nädalal ajavahemikus juuli 2007 kuni juuni 2012 avaldatud ajalehtede
trükiväljaannete lk. 4-5 avaldatud 281 artiklist, millest 68 artiklit on avaldatud rubriigi „Uudised” all,
197 artiklit on avaldatud rubriigi „Kaanel” all ja 16 artiklit on avaldatud rubriigis „Luubi all”.

Uurimuse teine osa: Äripäeva arvamusartiklite autorite profiil ja sooline koosseis
Uurimuse aluseks olev ajalehe Äripäev väljaannete kogum on sama, mis esimese uurimuse puhul.
Analüüsiti moodustatud valimis esindatud väljaannete rubriigis „Arvamus” avaldatud artiklite autorite
profiili soolises lõikes. Teise uurimuse käigus analüüsiti 543 arvamusartiklit
Uurimuse kolmas osa: Esikaane piltide ja tekstide analüüs ajalehe Äripäev näitel. Kvantitatiivse
analüüsi aluseks võeti kõik ajavahemikus 2007 juuli kuni 2012 juuni ilmunud ajalehed ja analüüsiti
arvuliselt meeste ja naiste esindatust esikaane suure plaani fotodel. Suure plaani fotode analüüsimise
käigus vaadati läbi 1213 ajalehe Äripäev esikaant. Esikaanel esitatud fotode ja tekstide täpsemkas
kvantitatiivseks analüüsiks koostati valim, millesse valiti iga 10s ilmunud ajaleht alates 1st juulist
2007.a kuni 30 juunini 2012.a.
Uurimuse neljas osa: Ajakirja „Director” rubriigis „Inimesed. Minu äri 10 käsku” ajavahemikus 2007
juuli kuni 2012 juuni avaldatud intervjuude diskursuse analüüs. Ajakiri Director ilmus neil aastatel
igakuiselt väljaarvatud suveperioodil, kus juuli- ja augustikuus ajakirja ei ilmunud. Nimetatud
perioodil ilmus kokku 59 ajakirja „Director” väljaannet, milles esines 37 artiklit rubriigis „Minu äri 10
käsku”, mis arvati ka käesoleva uurimuse valimisse.

2.4. Uurimisküsimused
Uurimuse läbiviimise käigus püüti leida vastuseid järgmistele uurimisküsimustele:
1) Milline on sooline jaotus esikaane uudislugude autorite ja subjektide hulgas?
2) Kas naissoost ajakirjanike poolt kirjutatud uudislugudes esineb rohkem naissoost tegelasi, kui
meessoost ajakirjanike poolt kirjutatud lugudes?
3) Millistel teemadel kirjutavad rohkem nais- ja millistel meessoost ajakirjanikud?
4) Milline on uudislugude peategelaste positsiooni ja soo vaheline seos?
5) Kas naiste vähene esindatus uudislugudes on seotud meeste ja naiste koondumisega
erinevatele tegevusaladele ja uudislugudes kajastatava teemavalikuga?
6) Kas ja mil määral esineb uudis- ja arvamuslugudes traditsiooniliste soostereotüüpide
taastootmist või kummutamist?
7) Kuidas kujutatakse Äripäeva esikaane fotodel ja tekstides naisi ja kuidas mehi?
8) Milline on arvamusartiklite autorite sooline jaotus?
9) Milline on arvamusartiklite autorite profiil sugude lõikes?
10) Milliseid diskursusi kasutavad mees- ja naissoost juhid kirjeldades oma karjääriteekonda ja
jõudmist tippjuhi positsioonile, tööd juhina ja juhtimisstiile ning töö- ja pereelu ühitamist?
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3. Tulemuste esitus
3.1. Äripäeva uudislugude autorid soo lõikes
281st valimis esindatud uudisloost kahel oli märgitud loo autoriks „äripäev” ja need lood jäeti
autorite analüüsimisel valimist välja.
Lugusid, mille autoriks oli 2 meesajakirjanikku oli 4, kahe naisajakirjaniku poolt kirjutatud lugusid oli
26 ja kolme naisajakirjaniku poolt kirjutatud lugusid 2. Ühe loo autoriks olid 2 meesajakirjanikku ja
üks naisajakirjanik. Ühe naisajakirjaniku poolt kirjutatud lugusid oli 166 ja ühe meesajakirjaniku poolt
kirjutatud lugusid 64. Artikleid mille autoriks oli üks mees- ja üks naisajakirjanik oli 16.
Kategooria „mees” alla on arvestatud lood, mille autoriks oli üks või rohkem meessoost ajakirjanikku.
Lugu, mille autoriks olid 2 meest ja 1 naine on arvestatud meessoost autoritega valimisse. Lood, mille
autoriks oli üks või rohkem naisajakirjanikku on esitatud kategooria „naine” all ja ühe mees- ja ühe
naisajakirjaniku poolt kirjutatud lood on liigitatud kategooriasse „mees/naine”. Allj-ärgneval joonisel
on kujutatud uudislugude protsentuaalne jaotus autorite soo lõikes.

Uudislugude autorid soo lõikes
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Joonis 1. Esikaane ja uudislugude protsentuaalne jaotus autorite soo lõikes (N=281)
Diagrammilt nähtub, et naisajakirjanike osakaal esikaane uudislugude kirjutajatena küündib ligi 70%ni
ja ületab meessoost ajakirjanike poolt kirjutatud uudislugude arvu 44,8% võrra.
See on tähelepanuväärne tulemus. Puuduvad võrdlusandmed otseselt analoogse
majandusväljaandega, kuid tuginedes GMMP 2010 (Global Media Monitoring Project, 2010) uuringu
andmetel oli Eesti keskmine naisajakirjanike poolt kirjutatud uudiste protsent 45%. Ainuke riik, kus
naisajakirjanike poolt kirjutatud uudislugude protsent oli üle 70ne oli Bulgaaria. Naisajakirjanike
osakaal majandusuudiste kirjutamisel oli GMMP 20110 andmetel keskmiselt 40%, mis on kõigi
analüüsis osalenud riikide keskmine tulemus.

3.2. Uudislugude temaatika ja autorite sooline jaotus
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Uudislugude temaatika kategoriseerimisel kohandati GMMP, 2010 uudiste peamiste fookusteemade
majandusteema alajaotusi (kodeerimisjuhend alalõik B2).
Teemad liigitati 10sse kategooriasse ja tähistati alljärgnevalt:
1) Majanduspoliitika, strateegiad, moodulid jm. (B21)
2) Majandusindikaatorid, statistika, börsitehingud jm. (sh ettevõtete majandustulemused) (B22)
3) Majanduskriis, pankrotid, riigi päästepaketid, ettevõtete ülevõtmised, ühinemised jm. (B23)
4) Vaesus, sotsiaalne heaolu, abi jm. (B24)
5) Naiste osalemine majandusprotsessides (B25)
6) Tööturu teemad (streigid, a/ü, töösuhted, palk jm.) (B26)
7) Regionaalareng, põllumajandus jm (sh. keskkond) (B27)
8) Tarbimisega seotud teemad, tarbijakaitse, pettused jm. (sh konkurents) (B28)
9) Transport, liiklus, infrastruktuur jm. (B29)
10) Muud teemad (B30 ettevõtlus, B30 riigihange, B30korruptsioon,B30välissuhted, B30muu)
Järgnevalt otsiti vastuseid küsimusele, kas mees- ja naisajakirjanike puhul esineb sugude lõikes
erinevusi uudislugude teemavaliku puhul? Kas mees- ja naisajakirjanikud kirjutavad lugusid erinevatel
teemadel?
Kategoriseeriti 279 lugu, millest naisajakirjanike poolt oli kirjutatud 194 lugu, meesajakirjanike poolt
69 lugu ja 16 loo autorid olid mees- ja naisajakirjanik. „Kokku” veerus on esitatud kogu antud teema
kategooria alla kategoriseeritud lugude arv ning antud teemakategooria lugude protsentuaalne
osakaal kogu lugude arvust. Veergudes mehed, naised ja M/N on toodud lugude autorite sooline
jaotus konkreetse teema kategooria piires.
Teema kategooria

Mehed
Lugud %
e arv
teema
lõikes

Naised
Lugud
e arv
teema
lõikes

(B21)Majanduspoliitika,
strateegiad, moodulid
(B22)Majandusindikaatorid
, statistika, börsitehingud
jm
(B23)Majanduskriis,
pankrotid jm
(B24) Vaesus, sotsiaalne
heaolu, abi jm
(B25)Naiste osalemine
majandusprotsessides
(B26) Tööturu teemad

5

17,24
%
2,9%
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%
5%

0
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(B27)Regionaalareng,
põllumajandus jm
(B28) Tarbimisega seotud
teemad, tarbijakaitse,
pettused jm.
(B29) Transport, liiklus,
infrastruktuur jm
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79,31
%
85,29
%

1

3,4%

29

3

8,8%

34

12,09%

4

27,75%

0

5,13
%
0%

78

1

67,94
%
50%

2

0,7%

0%

1
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0

0%

1

0,3%

15,78
%
75%

16

84,21
%
25%

0

0%

19

6,76%

0

0%

8

2,85%

8

16,66
%

37

77,08
%

3

6,25
%

48

17,08%

5

41,66
%

6

50%

1

8,33
%

12

4,27%

21

29

2

%

Kokku
Lugud
e arv
teema
lõikes

% kogu
lugude
arvust
(N=279
)
10,3%

1

%

M/N
Lugud
e arv
teema
lõikes
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(B30ettevõtlus)
Ettevõtlusega seotud
teemad
(B30 korruptsioon)
Korruptsioonijuhtumid
(B30 riigihange) Riigihanke
protsessiga seotud teemad
B30 muu
B30 välissuhted

12

48%

10

40%

3

12%

25

8,89%

3

60%

2

40%

0

0%

5

1,78%

3

23,08
%
0%
33,33
%

10

76,92% 0

0%

13

4,62%

2
2

50%
66,66
%

25%
0%

4*
3

1,42%
1,07%

0
1

1
0

Tabel 1. Mees- ja naisajakirjanike poolt avaldatud lugude protsentuaalne jaotus teemakategooriate lõikes

4*- sisaldab ühte anonüümse autoriga lugu
Keskmiselt jagunesid avaldatud uudislood mees- ja naisajakirjanike vahel järgmiselt: 69,53% nais- ja
24, 73% mees- ning 5,73% nais- ja meesajakirjaniku poolt kirjutatud lood.
Teemavaldkondade lõikes kirjutasid naisajakirjanikud keskmisest rohkem tööturu teemadel (84,21%),
majandusindikaatorite ja statistika teemadel (85,29%), tarbimisega seotud teemadel (77,08%) ja
majanduspoliitika teemadel (79,31%). Keskmisest vähem kirjutasid naised ettevõtluse ja
korruptsioonijuhtumitega seotud teemadel (40%), samas moodustas korruptsiooniteemaliste artiklite
osakaal valimis väikese osa. Keskmisest vähem oli naissoost ajakirjanike poolt kirjutatud artikleid ka
transpordi ja infrastruktuuri teemadel (50%).
Meessoost ajakirjanike poolt kirjutatud artiklite osakaal oli keskmisest suurem korruptsioonijuhtumite
(60%), ettevõtlusega seotud lugude (48%), liikluse ja transpordi teemade (41,66%) ning
regionaalarengu ja põllumajanduse teemade ( 75%) kirjeldamisel. Keskmisest vähem kirjutati tööturu
(15,78%), tarbimisega (16,66%) ning majandusstatistika teemadel
3.3. Artiklite pea ja kõrvaltegelaste sooline jaotus.
Artiklite kategoriseerimise käigus eristati sugude lõikes artikli peategelane. See on isik ilma kelleta
artiklit ei oleks sündinud või artiklis kõige rohkem sõna saanud isik. 281st analüüsitud artiklist oli
artikleid, milles peategelane oli eristatav 145 artiklit (51,6%). Kõige rohkem sõna saanud isik püüti
eristada määrates visuaalselt tekstilõikude hulka, milles tsiteeriti või vahendati sõnasaaja arvamust.
Vähem sõna saanud isikud kategoriseeriti kõrvaltegelasteks. Kui ühegi sõnasaaja sõnavõtu pikkus
teistest oluliselt ei eristunud ja artiklil puudus ka nimeline peategelane ilma kelleta artikkel poleks
sündinud loeti kõik isikud, keda artiklis tsiteeriti või kelle arvamust vahendati kõrvaltegelaste hulka.
Isikud, keda tekstis mainiti nimepidi, kuid keda ei tsiteeritud ega kelle arvamust ei vahendatud jäeti
valimist välja. Ainult kõrvaltegelastega artikleid oli valimis 137. Koos uudisartikliga on ajalehes
avaldatud ka esiletõstetud tsitaadid ja kommentaarid, mille autorite soolist jaotust samuti analüüsiti
eesmärgiga kindlaks teha kas artikliga kaasnevate kommentaaride ja tsitaatide autorite sooline jaotus
langeb kokku pea- ja kõrvaltegelaste soolise jaotusega.
Järgneval joonisel on esitatud seosed sõnavõtja kategooria ja soo vahel
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Joonis 2. Uudislugude pea- ja kõrvaltegelaste ning tsitaatide ja kommentaaride autorite sooline jaotus

Peategelasega artikleid oli 144, nendest naissoost peategelasega 12 (8,33%) ja meessoost
peategelasega 132 (91,66%). Artikliga kaasnevaid kommentaare (sh „Üks küsimus”) oli 288, nendest
244 (84,72%) kommentaari autor oli meessoost ja 44 (15,27%) autor oli naissoost. Tsitaate oli kokku
340, nendest 304 (89,41%) autor oli meessoost ja 36 (10,59%) autor oli naissoost.
Kõrvaltegelasi oli 281-s artiklis kokku 1053, nendest 901 meest (85,56%) ja 152 naist (14,43%).
Keskmiselt ühe uudisloo kohta said kõrvaltegelastena sõna 3,2 meest ja 0,54 naist.
132st artiklist, kus peategelaseks oli mees, oli 76 (57,57%) artiklit kirjutatud naisajakirjanike poolt,
samas 12st naispeategelasega artiklist oli 11(91,66%) kirjutatud naisajakirjanike ja üks lehe toimetuse
poolt. Seega tuleneb analüüsist, et uudise subjektina on naised esindatud väga väikesearvuliselt,
mõnevõrra on parem olukord artikli juurde lisatud kommentaarides sõna saamisega.
GMMP, 2010 analüüsi tulemuste põhjal oli Eestis trükiajakirjanduses ilmunud uudistes naised uudiste
subjektina esindatud 21%-i analüüsitud lugude hulgas. Samas käesoleva uurimise tulemused
kinnitavad varasemaid uurimistulemusi, et esikaane lugudes ja nn. kõvade uudislugude hulgas, nagu
majandusuudised on naiste esindatus uudislugude subjektina oluliselt väikesearvulisem kui
meessoost subjektide esindatus.
Analüüsisime ka, kas naisajakirjanike ja meesajakirjanike poolt kirjutatud lugudes on arvulisi erinevusi
naissoost ja meessoost sõnasaajate osas.
Meesajakirjanike poolt avaldatud lugusid oli 69, milles sõnasaajaid oli kokku 217, nende hulgas 29
naist ja 188 meest. Naissoost sõnasaajate osakaal oli 13,36%. Naisajakirjanike poolt kirjutatud lugusid
oli 194, milles sõnasaajaid oli kokku 771, nende hulgas 116 naist ja 655 meest. Naissoost sõnasaajate
osakaal moodustas 15,04%. Mees- ja naisajakirjaniku poolt kirjutatud artikleid oli 16, milles
sõnasaajaid 58, nende hulgas 7 naist ja 51 meest. Naiste osakaal sõnasaajate hulgas 12,07%.
Seega võib öelda, et nais- ja meessoost ajakirjanike poolt kirjutatud lugudes ei erine naissoost
sõnasaajate osakaal oluliselt (erinevus 1,68%).
3.4. Uudisloo peategelase positsioon ja sugu
145st peategelasega uudisloost moodustasid suurima grupi uudislood, kus peategelaseks oli
ettevõtja s.o. 54 artiklit ehk 37,24% kõigist artiklitest. Järgnes tippjuhi positsioon 49 artikliga s.o.
33,79% artiklitest. Suuruselt kolmanda grupi (18 artiklit) moodustasid lood, mille peategelaseks oli
poliitik. Alljärgneval graafikul on esitatud uudislugude arvuline jaotus tulenevalt peategelase
positsioonist ja soost.
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Joonis 3. Uudislugude arvuline jaotus peategelase soo ja positsiooni lõikes

Mees- ja naissoost peategelaste lõikes jagunesid uudislood vastavalt peategelase positsioonile
järgmiselt:

naissoost peategelane (N=12) meessoost peategelane (N=133)

8.34%
16.68%

16.61%
8.34%

8.34%

Erialaekspert
Et tevõtja
Tippjuht
Keskastmejuht
Poliit ik
Riigiametnik
Muu

8.28% 2.25% 1.50%
12.79%
39.87%
0.70%

Erialaekspert
Et tevõtja
Tippjuht
Keskastmejuht
Poliit ik
Riigiametnik
Muu

25.02%
16.68%

34.61%

Joonis 4 ja 5 Mees- ja naissoost uudislugude peategelaste jaotus positsioonide lõikes

Naissoost peategelasega uudislugusid oli ainult 12, mis moodustab kõigist peategelasega lugudest
8,27% ja millest tuleneb ka ilmselt peategelaste ühtlasem jaotus positsioonide lõikes.
Artiklitega kaasnevate kommentaaride ja tsitaatide koguarv oli 627, millest 547 (87,24%)
kommentaari ja tsitaati oli antud meeste poolt ja 80 (12,7%) kommentaari ja tsitaati oli antud naiste
poolt. Naiste poolt antud kommentaaride ja tsitaatide osakaal on 4,4 protsendipunkti võrra suurem
9

kui uudislugude naissoost peategelaste arv. Kommentaare ja tsitaate anti enim tippjuhtide poolt
(36%, 226 ühikut), millest naiste poolt antud tsitaatide ja kommentaaride osakaal oli 7%.
Meessoost ja naissoost kommentaaride ja tsitaatide arvuline järjestus positsioonide lõikes oli
järgmine:
Meessoost tippjuhid- 210 (33,49%), meessoost ettevõtjad-88 (14%), meessoost erialaeksperdid-59
(9,4%), meessoost poliitikud- 55 (8,77%), meessoost riigiametnikud -41 (6,53%),meessoost MTÜ-de
esindajad-26 (4,14%), naissoost erialaeksperdid -23 (3,66%), naissoost keskastmejuhid 22 (3,5%),
naissoost tippjuhid-16 (2,55%). Ülejäänud positsioonid moodustasid väiksema osa kui 1%.
4.5. Uudislugude jaotus tegevusvaldkondade lõikes
Järgnevalt analüüsiti, kas naissoost pea- ja kõrvaltegelaste vähesus esikaane uudislugudes on seotud
tööalase soolise segregatsiooniga ning meeste ja naiste koondumisega erinevatele tegevusaladele.
Analüüsiti, millised on tegevusalad, millest uudisartiklites enim kirjutatakse ja kas see mõjutab
artiklites sõnasaajate soolist jaotust. Selleks jaotati uudislugudes käsitletud tegevusvaldkonnad
gruppidesse. Esimese grupi moodustasid tegevusalad, millistes on hõivatud peamiselt mehed ehk
traditsioonilised meeste tegevusalad: veondus ja laondus; ehitus; elektrienergia, gaasienergiaga
varustamine; mäetööstus; veevarustus, kanalisatsioon ja jäätmekäitlus. Teise grupi moodustasid
traditsioonilised naiste tegevusalad ehk millistes on hõivatud peamiselt naised: hulgi- ja
jaekaubandus; majutus- ja toitlustus; haldus- ja abitegevused; haridus; tervishoid- ja
sotsiaalhoolekanne; kunst, meelelahutus ja vaba aeg ning avalik sektor.
Eraldi vaadeldi tegevusvaldkondi, mida otseselt ei saanud liigitada traditsiooniliseks naiste või meeste
tegevusaladeks: töötlev tööstus; info ja side; finants- ja kindlustustegevus; kinnisavaraalane tegevus;
kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus ning põllu- ja metsamajandus. Artiklid, mis hõlmasid mitut
tegevusvaldkonda liigitati kategooria „valdkonnaülene” alla. Uudislood, mis ei liigitunud ühegi
kategooria alla liigitati gruppi „muu”. Kategooriasse „majutus- ja toitlustus” ei liigitunud ükski valimis
esindatud uudislugu.
Järgnevas tabelis on toodud seosed tegevusalade gruppide ning nais- ja meessoost pea- ja
kõrvaltegelasena sõnasaanute soo vahel.
Tegevusala

Artiklite
Sõnasaajaid
arv/sõnasaajate kokku
arv ühe artikli
kohta

arv
Traditsioonilised
meeste tegevusalad
Traditsioonilised naiste
tegevusalad
Kinnisvaraalane
tegevus
Töötlev tööstus
Info- ja side
Põllu- ja
metsamajandus
Finants- ja kindlustus

Meessoost
sõnasaajaid

Naissoost
sõnasaajaid

(% vastava
tegevusala
artiklites
sõnasaajate
koguarvust)

(% vastava
tegevusala artiklites
sõnasaajate
koguarvust)

arv

%

arv

%

201

91,36%

19

8,63%

54 /4,07

220

%
(N=1198)
18,36%

79/4,36

345

28,79%

286

82,89%

59

17,10%

23/3,82

88

7,34%

80

90,9%

8

9%

15/4,33
9/4,11
8/3,87

65
37
31

5,4%
3,08%
2,58%

56
32
28

86,15%
86,48%
90,32%

9
5
3

13,84%
13,51%
9,68%

53/4,03

214

17,86%

185

86,45%

29

13,55%
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Erinevad tegevusalad
Muu
Kokku

25/5,76
15/3,6
281

144
54
1198

12,02%
4,5%

116
50
1034

80,55%
92,59%
86,31%

28
4
164

19,44%
7,4%
13,68%

Tabel 2 Uudislugude nais- ja meessoost sõnasaajad tegevusvaldkondade lõikes

Meessoost sõnasaajate keskmine protsent oli 86,31% ja naissoost sõnasaajate keskmine protsent oli
13,68%. Traditsioonilisi meeste tegevusalasid kirjeldavates artiklites oli meessoost sõnasaajate
protsent 91,36%, mis on 5,05 protsendipunkti võrra kõrgem kui meessoost sõnasaajate keskmine
protsent. Naissoost sõnasaajate protsent traditsioonilisi meeste tegevusalasid puudutavates artiklites
oli 8,63% ja oli keskmisest protsendist väiksem 5,05 protsendipunkti võrra. Keskmisest rohkem said
naised sõna traditsioonilisi naiste tegevusalasid kirjeldavates artiklites- sõnasaajate protsent oli
17,10% ja erinevaid tegevuslasid läbivates artiklites- sõnasaajate protsent-19,44%, mis oli ka ühtlasi
kategooria, kus naissoost sõnasaajaid oli protsentuaalselt kõige rohkem.
Mees- ja naissoost sõnasaajate jagunemine erinevate tegevusvaldkondade uudislugude vahel

Meessoost sõnasaajad tegevusalade lõikes
11.22%

4.83%

19.44%

17.90%
2.70%
3.09%

5.41%

27.67%

Traditsioonilised meeste erialad
Traditsioonilised naiste erialad
Kinnisvara
Töötlev tööstus
Info- ja side
Põllu- ja metsamajandus
Finants- ja kindlustus
Erinevad valdkonnad
Muu

7.73%
Joonis 6. Meessoost sõnasaajate jaotus tegevusalade gruppide lõikes
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Naissoost sõnasaajad tegevusalade lõikes
11.59%
17.08%

2.43%

17.69%
1.82%
3.04%

35.99%

Traditsioonilised meeste erialad
Traditsioonilised naiste erialad
Kinnisvara
Töötlev tööstus
Info- ja side
Põllu- ja metsamajandus
Finants- ja kindlustus
Erinevad valdkonnad
Muu

5.48%

4.87%
Joonis 7. Naissoost sõnasaajate jaotus tegevusalade gruppide lõikes

Vaadates naissoost sõnasaajate arvulist jaotust tegevusalade lõikes nähtub, et traditsioonilisi naiste
erialasid käsitlevates uudislugudes (hulgi- ja jaekaubandus; majutus- ja toitlustus; haldus- ja
abitegevused; haridus; tervishoid- ja sotsiaalhoolekanne; kunst, meelelahutus ja vaba aeg ning avalik
sektor) on naissoost sõnasaajate osakaal kõigi naissoost sõnasaajate hulgas suurim (36%), järgneb
finants ja kindlustus 18%-ga ja erinevaid tegevusvaldkondi või üldisi teemasid käsitlevad artiklid 17%ga.
3.6. Uudisloo peategelase roll ja sugu
Uudislugude peategelased kategoriseeriti vastavalt nende rollile kuude kategooriasse: kõneisik,
ekspert, isikliku kogemuse jutustaja, kahtlusalune, kõnealune isik ja ohver. Kõnealuse isikuna käsitleti
loo peategelast keda ei tsiteerita ja kelle arvamust ei vahendata, kuid kellest või kelle tegemistest
artikkel räägib ja on alust arvata, et ilma selle peategelaseta antud artiklit ei oleks kirjutatud.
Analüüsitud 145st peategelasega artiklist suurim arv kuulus kategooriasse „kõneisik”-69 artiklit, 28
artiklis oli kategooriaks „kõnealune isik” ja 23 artiklis oli peategelane „kahtlusaluse” rollis kas siis
korruptsiooni, pettuse vm tehingu tõttu, isiklikku kogemust vahendati 18 artiklis, 6 artikli
peategelaseks oli ekspert ja ühel juhul ohver. Naissoost peategelasi oli 12 (8,27%) ja nendest 7 kuulus
kategooriasse „kõneisik”, üks naissoost uudisloo peategelane liigitati kategooriasse „ohver”, kaks
kategooriasse „ekspert”, üks liigitus kategooriasse „kahtlusalune” ja üks kategooriasse „kõnealune
isik” . Naissoost peategelaste osakaal kategooriates „kõnealune isik” ja „kahtlusalune” oli vastavalt
3,6% ja 4,3%. Meessoost peategelasi liigitus enim kategooriasse „kõnealune isik”- 27 peategelast,
järgnes kategooria „kahtlusalune” 22 meessoost peategelasega ja kategoorias „isiklik kogemus” oli
esindatud 18 meessoost peategelast.
Analüüsides nimetatud kategooriates uudisloos esitatud üldist hoiakut peategelase suhtes oli
kategoorias „kahtlusalune” 23st peategelasest 19 meessoost peategelast kujutatud negatiivses
võtmes, 2 neutraalses ja 1 positiivses võtmes. Selles kategoorias esindatud ühte naissoost peategelast
oli kirjeldatud positiivses võtmes.
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3.7. Hoiak peategelase suhtes sugude lõikes
Uurimuses analüüsiti ka uudislugudes esitatud hoiakut loo peategelase suhtes ja uudislood
kategoriseeriti vastavalt kas positiivse, negatiivse või neutraalse hoiakuga lugudeks.
145st uudisloost 58 lugu olid positiivse hoiakuga, 47 negatiivse ja 40 neutraalse hoiakuga. Positiivsete
peategelaste ja negatiivsete peategelaste suhtarv meessoost peategelaste puhul oli 1,23 ja naissoost
peategelaste puhul 7.
Seega positiivses võtmes oli kujutatud 38 % kõigist meessoost peategelastest ja negatiivses võtmes
34% meessoost peategelastest. Naissoost peategelastest oli positiivses võtmes kujutatud 58% ja
negatiivses võtmes 8,3% kõigist naissoost peategelastest. Protsentuaalselt ületas uudisloo meessoost
peategelaste kajastamine negatiivses võtmes naissoost peategelasi 4 korda.
Alljärgnevalt on lisatud joonis uudislugudes esindatud hoiakute kategooriate jagunemise kohta
meessoost ja naissoost peategelastega uudislugudes.
120%

100%
0.27
80%

60%

0.33

0.08
0.35

Neutraalne
Negat ivne
Posit ivne

40%
0.58
20%

0.38

0%
Meespeategelane (N=133)

Naispeategelane (N=12)

Joonis 8. Uudislugude esitatud hoiakud nais- ja meessoost peategelase suhtes

3.8. Meeste ja naiste võrdse kohtlemise teema tõstatamine esikaane uudislugudes
Uuriti, kas artiklites on tõstatatud meeste ja naiste võrdse kohtlemise teemat. Valimis esindatud 281
uudisloo hulgas leidus selliseid artikleid ainult 2, mis moodustab kõigist lugudest valimis 0,7%.
Esimene artikkel oli 15.02.2011 avaldatud artikkel „Norra tippjuht: miks kasutada vaid poolt ressurssi?
Sookvoot arendab ettevõtlust”, mis rääkis sookvootide rakendamisest Norras. Teine artikkel oli
avaldatud 14.07.2008 „Lubatakse püksirihma pingutada”, milles arutleti kulude kokkuhoiu teemadel
ja toodi välja uuringu andmed soolises lõikes selle kohta, millistelt kaubaartiklitelt plaanivad mehed
rohkem säästa ja millistelt naised.
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GMMP, 2010 põhjal oli Euroopas uudisartiklites avaldatud meeste ja naiste võrdse kohtlemise
teemaliste artiklite keskmine protsent 3%.

3.9. Uudislugude analüüs meeste ja naiste võrdse kohtlemise perspektiivist lähtudes
Kõiki uudislugude valimis esindatud artikleid (281 artiklit) analüüsiti neis traditsiooniliste sooliste
stereotüüpide esinemise seisukohalt. Artiklid jaotati nelja kategooriasse lähtudes sooliste
stereotüüpide esinemisest või nende vastu astumisest. Artiklite analüüsimisel analüüsiti ainult tekste
ja ei võetud arvesse artikleid illustreerivaid pilte. Fotosid analüüsiti eraldi. Kategooriate
moodustamisel lähtuti Global Media Monitoring Project, 2010 kirjeldatud juhtumiuuringute sooliste
stereotüüpide alusel kategoriseerimise alustest:
1) Neutraalne- artiklid, mis ei taastooda ega võitle traditsiooniliste sooliste stereotüüpide vastu
sh artiklid, mille teksti alusel ei ole võimalik hinnata suhtumist meeste ja naiste võrdse
kohtlemise küsimusse. Analüüs ei hõlma artiklit illustreerivaid fotosid.
2) Soopime ehk käest lastud võimalus- artiklid, kus jääb vajaka soolisest tasakaalust sh ka allikate
soolisest tasakaalustatusest; esitatakse ainult ühe sugupoole arvamust; puudub soolises
lõikes esitatud statistika, kuigi artiklis käsitletav teema eeldaks seda; artiklis käsitletav teema
puudutab nii meeste kui naiste elukvaliteeti, kuid artiklis käsitletakse teemat ainult ühe
sugupoole vaatevinklist või pakutakse lahendusi ühe sugupoole jaoks ega analüüsita, milline
on mõju erinevatele sugupooltele; teksti illustreerivaid näiteid esitatakse ainult ühe
sugupoole kohta
3) Traditsiooniliste sooliste stereotüüpide taastootmine- artiklid, milles taastoodetakse
traditsioonilisi soolisi stereotüüpe: rõhutatakse mehe kui leivateenija ja avaliku elu tegelase
rolli ja naise kui koduhoidja, abikaasa ja laste eest hoolitseja rolli kui normi.
4) Tugevalt stereotüüpsed lood- artiklid, kus meest kujutatakse tugeva jõulise ettevõtja ja juhina
ja naist ohvri või seksobjektina.
5) Sooteadlik- artiklid, milles astutakse traditsiooniliste stereotüüpide vastu- räägitakse naistestmeestest, kes töötavad mittetraditsioonilistel nn. naiste ja meeste tööaladel (N: mehed
hooldajatena või naised lennuki piloodina jm.); kasutatakse sooliselt tasakaalus allikaid ja
esitatakse tasakaalustatult nii meeste kui naiste arvamusi; arutletakse selle üle millist mõju
avaldab kõnealune probleem meestele ja millist naistele (N: seaduse muudatused); andmeid
esitatakse soolises lõikes; artiklid, milles on keskseks teemaks meeste ja naiste võrdse
kohtlemise tagamine ja edendamine (N: palgalõhe jt. teemad)
281st analüüsitud uudisloost liigitus kategooria „neutraalne” alla 174 artiklit, mis on 61,9% kõigist
analüüsitud artiklitest. Kuna uurijate käsutuses olnud aeg uurimuse läbiviimiseks oli suhteliselt lühike
ja materjali, mida läbi töötada oli palju, siis artiklid, mis esimesel lugemisel selgelt ei asetunud
teistesse kategooriatesse liigitati kategooriasse „neutraalne”. Ei ole välistatud, et mitmekordsel
artiklite uuesti ülevaatamisel liigituks osa artiklitest ümber teistesse kategooriatesse. Kuna paljud
uudislood käsitlesid mitte kõiki ühiskonna liikmeid puudutavaid teemasid vaid konkreetsete
ettevõtjatega seotud äritehinguid või tegevusi, siis põhjendab ka see asjaolu neutraalsete lugude
suhteliselt suurt protsenti. „Neutraalse” kategooria artiklite suur protsent tuleneb ka asjaolust, et
analüüsiti ainult artikli teksti ja ei võetud arvesse artiklit illustreerival fotol kujutatut. Fotodel
kujutatut analüüsitakse käesoleva uurimuse eraldi osas.
„Soopimedaid” artikleid oli 55 s.o. 19,6% kõigist uudislugudest. „Soostereotüüpe taastootvaid”
artikleid oli 39, mis on 13,87% kõigist artiklitest ja ”tugevalt stereotüüpseteks” artikliteks liigitus 10
artiklit, mis moodustab 3,6%. „Sooteadlikke” artikleid oli valimis 3, mis on 1% kõigist valimis
esindatud artiklitest.
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3.9.1. Kategooria „Soopime ehk käest lastud võimalus”
Selle kategooria alla liigitus 55 artiklit (19,6%) 281st. Alljärgnevalt on toodud mõned näited antud
kategooria alla liigitunud uudislugudest ja nende sisust.
13.08.2007 „Ettevõtjatel lihtsam leida töötajaid”. Artiklis räägitakse tööjõupuuduse
vähenemisest ja välismaale tööle siirdunud töötajate naasmisest Eestisse.
Artiklis räägitakse peamiselt olukorrast traditsioonilistel meeste erialadel nagu ehitus ja
kõneldakse ainult meessoost töötajate (ehitajate) töötamisest välismaal ja naasmisest
Eestisse. Ka esikaanel olev lause „Töömehed tulevad Eestisse tagasi” välistab teisest
sugupoolest rääkimise. Puudub ülevaade, milline on olukord traditsioonilistel naiste erialadel
(nt. meditsiin, majutus- ja toitlustus), ka naistöötajatel ehituses (maalrid, koristajad) ja
naissoost töötajate siirdumisel välismaale tööle ja naasmisel Eestisse ning milline on tööhõive
olukord traditsioonilistel naiste erialadel. Artiklis mainitakse Kreenholmis töötajate
koondamist, kui positiivset leevendust tööjõuturu olukorrale.
Tööturu teemad puudutavad nii naisi kui mehi ja vajaksid käsitlemist nii traditsiooniliste
meeste kui naiste tööalade lõikes ning silmas pidades nii mees- kui naissoost töötajaid.
Artiklis puudub ka ettevõtjate poolsete arvamuste esitamises sooline tasakaal: sõna saavad 7
ehitusettevõtetega (mis on traditsiooniline meeste tegevusala) seotud ettevõtjat/juhti (sh.
2naist-keskastmejuhti), üks ettevõtja (mees) põllumajandusvaldkonnast ja 2 traditsioonilisi
naiste tegevusvaldkondi esindavat meessoost ettevõtjat jaekaubandusest ja rõivatööstusest.
Pealkiri „Ettevõtjate hinnangul…..” eeldaks arvamusi nii mees- kui naissoost ettevõtjatelt.
14.01.2008 „Ametniku elu muutub ihaldusväärseks. Ametnike hüved kadugu”
Artiklis käsitletakse uut Avaliku Teenistuse seaduse (ATS) kontseptsiooni. Artiklis esitatakse
üldine ametnike arv, kuid ei esitata statistikat soolises lõikes. Avalikus teenistuses töötavatest
isikutest on enamus naised ning seetõttu avaldab kavandatav muudatus ühele sugupoolele
olulist mõju, mida oleks vajalik ka analüüsida. Artiklis on sõnasaajateks meessoost ametnikud
ja eksperdid, puudub naissoost riigiametnike arvamus ehk nende arvamus ja seisukoht, keda
see muudatus otseselt puudutab.
9.06.2008 „Ettevõtjad: intressi tõus tuleb üürike”
Artikli avalauses „Ettevõtjad usuvad, et viimase seitsme ja poole aasta kõrgeimale tasemele
hüpanud Euribor mõjutab neid…….” jäetakse mulje, et räägitakse kõigi ettevõtjate nimel ja
esindatakse kõigi ettevõtjate sh. ka naissoost ettevõtjate seisukohti. Tegelikult ei ole artiklis
aga allikad sooliselt tasakaalus ja esindatud on ainult 4 meessoost ettevõtja arvamused.
Seega omistatakse ettevõtjaks olemine ainult ühele sugupoole.
15.01.2009 „Neivelt- Eesti päästab kiire kriisiplaan”
Artiklis räägitakse Eesti halvenevast majanduslikust olukorrast. Teema puudutab kõiki
ühiskonnaliikmeid, nii mehi kui naisi. Sõna olukorra analüüsimiseks ja arvamuse avaldamiseks
saavad ainult meessoost eksperdid, ettevõtjad, investorid ja poliitikud. Rohkem kui poole
ühiskonnaliikmete (naiste) arvamus on esindamata. Artikli allikad ei ole sooliselt
tasakaalustatud.
19.08.2011 „Kus on meie uued sihid”.
Artiklis tehakse tagasivaade möödunud aastatele ajavahemikus 2001-2011 ja heidetakse pilk
tulevikku. Sõna saavad ettevõtjad sh „aasta ärimehed”, poliitikud, eksperdid. Sõnasaajate
hulgas ei ole esindatud ühtegi naissoost isikut.
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Kokkuvõte
Kategoorias „Soopimedad ehk käestlastud võimalus” esindatud artiklitest suurem osa olid
artiklid, kus ühiskonnale olulistel teemadel anti artiklites sõna ainult ühe sugupoole
esindajatele (tavaliselt meestele) ehk jäeti esitamata teise sugupoole arvamus (tavaliselt
naiste) hoolimata sellest, et artiklis arutlusel olnud teema/probleem mõjutas teise sugupoole
elukvaliteeti või olukorda oluliselt. Selliste teemade näidetena võib tuua kõik maksuseaduste
muudatusi puudutavad küsimused, riigieelarve kärped, avaliku sektori kärped, tööjõuturu
teemad jt. kõiki ühiskonnaliikmeid puudutavad teemad.
Teise alajaotuse moodustavad artiklid, kus meessoost isikute arvamus on pandud esindama
kogu ühiskonna arvamust. Pealkirjas või avalauses jäetakse mulje, et räägitakse üldsuse ehk
kõigi ettevõtjate, poliitikute vm grupi nimel kasutades üldistavaid väljendeid stiilis:
„ettevõtjad ütlesid..”, ”ettevõtjad arvasid..”, „arvamusliidrid soovitavad..” jm ja järgnevad
ainult meessoost ettevõtjate või ekspertide arvamused. Selline lähenemine tekitab
stereotüüpse ettekujutuse, et ettevõtjad/arvamusliidrid saavadki olla ainult ühest soost.
Nimetatud tunnustega artiklid sobituksid selle tunnuse alusel ka kategooriasse
„stereotüüpide taastootmine” kuna toimub stereotüübi „ettevõtja on mees” taastootmine
ehk normiks on võetud meessoost ettevõtja ja kui räägitakse naissoost ettevõtjatest siis
kasutatakse sõna naisettevõtja. Antud juhtumite puhul on kaasnevaks nähtuseks ka alati
allikate ja sõnavõtjate soolise tasakaalu puudumine.
Kolmanda jaotuse moodustavad artiklid, milles käsitletav teema nõuaks olukorra selgemaks
ja õiglasemaks selgitamiseks ja analüüsimiseks mõjude analüüsimist sugupoolte lõikes ja
soolises lõikes andmete esitamist, mida aga artiklis ei tehta ning käsitletakse teemat nii nagu
oleks mõju kõigile ühiskonnaliikmetele ühesugune ja sellega jäetakse tähelepanu alt välja
ühiskonnas esinev soolise ebavõrdsuse olukord või sellise olukorra tekkimine või süvenemine
kavandatavate muutuste mõjul (nt. tööpuuduse ja tööjõupuudusega seotud teemad,
peretoetuste kärbete mõju jm.)

3.9.2. Sooliste stereotüüpide taastootmine
Selle kategooria alla liigitus 39 artiklit. Need on artiklid, milles näidatakse mehi avaliku elu
tegelastena ja leivateenijatena ja naisi kui kodu ja mehe ning laste eest hoolitsejana kui normi ja
taastoodetakse seeläbi traditsioonilisi soolisi stereotüüpe.
Esimese alajaotuse moodustavad artiklid, milles stereotüüpide taastootmine toimub läbi soo
rõhutamise ja esiletoomise ameti või muudes nimetustes.
Näiteks nimetatakse ettevõtjat „ärimeheks”. Eraldi soo esiletoomine ja rõhutamine lauses,
mida kasutatakse eriti meessoo puhul. Firma klienditeenindajat või sekretäri nimetatakse
„infoneiuks” jm.
„Suuromanikud on kogemustega mehed ”- rõhutamaks, et suuromanik on „meessoost”.
(13.12.2007, Hüvasti, Arco! Uus juhatuse esimees senine finantsjuht Aare Tammemäe ),
(15.05.2009, Liisitud autost raske lahti saada) „palusin infoneiul …….”- meessoost ettevõtja
kommentaar
Naissoost ettevõtjaid nimetatakse samuti ärimeesteks. N: „Prominentsed ärimehed (järgneb
loetelu): Jaan Pillesaar (M), …(M) ,…(M), Tiiu Järviste (N). (11.01.2011, Investorid haarasid
ohjad. Bulgaaria rämpsvõlakirju üritatakse päästa uue rahasüstiga.)
Meessoost ettevõtjaid nimetatakse ettevõtte omanikuks, kui omanikeks on mees ja naine siis
mainitakse kindlasti ära, et tegemist on abielupaariga ja naissoost omaniku puhul märgitakse,
et ta on ettevõtja X ema. Naiste puhul rõhutatakse enamasti nende sugulussidemeid
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meessoost ettevõtjaga (11.12.2007, Koolitusreis: päevarahad, puhkus… mis maksud?
Koolitusele kulub murdosa reisist)
Teise alajaotuse moodustavad artiklid, millistes rõhutatakse meeste tugevust, otsustavust ja
edukust avalikus elus ja naiste nõrkust, ebakindlust.
Meessoost isikuid tsiteerides ja arvamusi vahendades kasutatakse pigem neutraalseid või
tugevust rõhutavaid väljendeid nagu: ütles, arvas, mainis, märkis, põrutas jm. Naissoost
isikute puhul kasutatakse tihti väljendeid, mis rõhutavad nende ebakindlust nagu muretses, ei
suutnud mõista vm.
Näiteks: (18.03.2010, Monopol rääkis välja 130%-lise hinnatõusu) naissoost sõnasaaja kohta
öeldakse „… muretses X” ja meessoost sõnasaaja kohta „asjatundjate hinnangul…..”
(14.09.2007, Lahkuv Jaanus Otsa: töö ei saa olla nagu sõda. Kaks juhti jätavad Skanska EMV)
„ Y (mees) saadab sageli presidenti tema välisreisidel”
(12.11.2007, Võlakeeld sai riigihankele saatuslikuks. Parkimistrahv jätab riigihankest ilma.)
„Poliitikadirektor R.T. vangutas kurvalt pead… „(naine); „See on kõige ehtsam rumaluspõrutas firma …….. juhatuse esimees (mees)
(12.05.200,8 Saku tunneb enda turjal piirangute valu) „……ei suutnud X mõista piiranguid”,
(naine)
Kolmanda alajotuse alla liigituvad artiklid, milles kinnistatakse traditsioonilisi stereotüüpe
üksikute illustreerivate näidete, olukorra kirjelduste lisamisega artiklile. Reeglina ei anna need
illustratiivsed näited adekvaatset pilti üldisest olukorrast kuid võivad kinnistada juba käibivaid
traditsioonilisi soolisi stereotüüpe.
Näiteks: (9.07.2007, „Tarbimislaenud on viinud sundmüükideni” kirjeldatakse erinevaid
väikelaenude võtjaid ja nende probleeme. Näide 1: Noormees 25-a arvutiinsener on võtnud
50000 krooni väikelaenu auto ostmiseks. Noormees tunnistab, et järgmine kord ta mõtleks
hoolikamalt järele enne laenu võtmist, aga kui muudest sissetulekutest ei piisa on vahel laenu
võtmine vältimatu. Joonistub välja stereotüüp: edukas ja tark noor mees (mida tähistab tema
eriala-arvutiinsener), tegi olulise ja vajaliku investeeringu (milleks on auto- kõigile selge, et
ilma autota ei ole kuidagi võimalik), laenu võtmise otsus oli kalkuleeritud (mida tähistab
täpselt väljatoodud summa -50000 krooni ja lause „..et, kui muudest sissetulekutest ei piisa
on vahel väikelaenu võtmine hädavajalik”) ja üldtuntud tõde, et mehed on julged riskima
(laenu suurus-50000 krooni, aga alati ei pruugi see õnnestuda (millest annab tunnistust
tekkinud olukord ehk raskused laenu tagasimaksmisel). Seega kinnistab kogu loo ülesehitus
traditsioonilisi stereotüüpe mehest – edukas, otsustaja, liiga julge riske võtma aga „kes teeb
sel juhtub”.
Näide 2. „Noore neiu (näitab, et elukogemus veel puudub) peas keerlevad (näitab
tasakaalutust) muremõtted (tüüpiline naistele omane seisund –muretsemine) kuidas tasuda
krediitkaardi ( seostub liigse ja tihti impulsiivse kulutamisega ning võimetusega oma kulusid
kontrollida) 10 000 kroonini ulatuv võlg (konkreetne kulu nimetus puudub, mis seostub, et
kulutatud on asjadele, mida oleks võinud vältida nn. tühja tähja peale), maksta sõbrale tagasi
temalt laenatud summa (näitab neiut kui meeste kulul elavat) ja samal ajal nautida suviseid,
aga tihti kulukaid (vastutustundetu elu nautleja) ettevõtmisi.
Stereotüüp, mis siit kujuneb on nn. „blondiini” stereotüüp- kulutab mõttetult mittevajalikele
pisiasjadele, püüab elada meeste kulul, on vastutustundetu ja ei ole teinud mingeid järeldusi
toimunust. Ehk meessoost laenuvõtjaid on kujutatud tarkade ja vastutusvõimelistena ja
naissoost laenuvõtjaid kergemeelsete ostlejatena.
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18.10.2007, „Haamri all 10 korda enam kodusid”. Artiklis kirjeldatakse kodulaenude
tagasimaksmise raskustest ja kodude sundmüükidest. Artiklile on lisatud üks juhtumikirjeldus
ühest perest, kelle kodu on võlgade tõttu sundmüüki minemas. Tsitaat artiklist: „Üks
sundmüüki pandud Tallinna korteri omanikke Andrei Tšerbenko ise oma korteris Nelgi tänaval
ammu ei elagi ega maksa laenumakseid, võlgu on tema eest jäänud eksnaine;……
Hansapangale on Andrei võlgu 260 000 krooni ja korter on müüki pandud 600 000 kroonise
alghinnaga.” Olukorra kohta antakse selgitust teiste naissoost majaelanike pilgu läbi: „ Oi, aga
Andrei ei ela siin enam ammu, ikka mitu aastat," teatab üks jutukam. "Seal elab tema endine
naine. Andreil on uus perekond, kodu, väike laps. Kuid endine naine on siin ühistule ka võlgu,
vist 11 000 krooni. Noor naine, ei tea, miks tööl ei käi, laps on ka vanaema hoolde antud."
Stereotüüpsena kirjeldatakse abikaasa ja lapse juurest uue naise juurde kolinud meessoost
korteriomanikku n.ö. positiivse kangelasena ja tubli isana (tal on uus perekond, kodu ja väike laps),
võlgu on tema eest jäänud eksnaine (seega näidatakse võlgnevuse eest vastutajana korteris elavat
eksabikaasat -„endine naine on siin ühistule ka võlgu”) ja näidatakse naist, kelle juurest mees on ära
läinud ja uue pere loonud, kui selle loo negatiivset kangelast- elab korteris, on võlgu, tööl ei käi ja
lapse eest ka hoolt ei kanna („laps on ka vanaema hoolde antud”). Korteri omanik -mees- on
kirjelduses vabastatud vastutusest oma nimel oleva korteri võla eest ja vastutusest endise pere ees.
Antud näide on iseloomulik seetõttu, et ilmselt on sellel näitel ainult artiklit illustreeriv iseloom ja
eesmärgiks ei ole tõe väljaselgitamine nimetatud võlgnike peresuhete ja tegeliku võlglase kohta. Ehk
see on lihtsalt üks juhtum paljudest. Samas näidates sellises juhtumikirjelduses ühte osapoolt (naist)
üksi vastutavana oma pere sh mehe heaolu eest ja vabastades teise osapoole (mehe) kogu
vastutusest on sellel kirjeldusel väga tugev traditsioonilisi soolisi stereotüüpe „kodu ja laste eest
hoolitsemine on naise ülesanne” ja „kui mees naise juurest ära läheb on kindlasti naine süüdi”
kinnistav ja taastootev võime ning samuti on oht, et üksikjuhtumit võetakse üldise pähe- ehk nii ongi
normaalne.

16.05.2008, „Teine pensionisammas avaneb tuleval aastal”. Artiklis esitatakse muuhulgas tulevaste
pensionäride mõtteid pensionifondide ja raha paigutuse kohta.
Tsitaadid artiklist:
Tsitaat 1: „Viimased paarkümmend aastat ettevõtlusega tegelenud Rein tunnistas, et ei looda nii palju
riigi peale. "Mina olen oma finantsasjad lahendanud teistmoodi," selgitas Rein. "Ma oskan oma raha
ise paremini kasutada kui teiste kätte andes," toonitas ta ja lisas, et on investeerinud oma
ettevõttesse”
Tsitaat 2 „Vello ja Aime on aga pensionifondiga liitunud. Samas tõdesid mõlemad, et ei ole veel
pensioni saamise peale mõelnud ega ka midagi lähemalt selle saamise kohta kuulnud. "Kogunenud
summa ei ole ka nimetamisväärne," kommenteeris Aime oma investeeringut, avalikustades, et umbes
30 000 krooni on vist arvel. "Ma panen siis juba kõrvad pea alla," ütles Aime naljatledes selle peale,
kui seaduseelnõu järgi tema pensioniplaan 10 aastaks tehakse. Aime võtaks hea meelega kogu raha
kohe välja ja lööks sirgeks. Ta arutles, et võib-olla on mõttekas raha mitte välja võtta ja see lastele
pärandada”
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Kirjeldatud kaks tsitaati, millest üks iseloomustab meessoost isiku nägemust ja teine naissoost isiku
nägemust taastoodavad traditsioonilisi soolisi stereotüüpe : mees – leivateenija, otsustaja, oskab
rahaga ümber käia, on edukas ja sihikindel, enesekeskne ja naine – ei oma selget ülevaadet oma
rahaasjadest, ei oska rahaga ümber käia, väikese sissetulekuga, aga hea ema ja hoolitseb oma laste
tuleviku eest.

Neljanda alajaotuse alla liigituvad artiklid, kus mehi näidatakse aktiivse tegija rollis ja naisi näidatakse
pigem passiivsetena kas meeste eest hoolitseja rollis või kirjeldatakse naiste saavutusi, kui midagi
sellist mis on sündinud tänu meeste (sh ka pere) toetusele

18.11.2010, Pikett petisehitaja vastu
Artiklis kirjeldatakse ettevõtjate meeleavaldust neid petnud ehitusettevõtte vastu.
Tsitaat artiklist;” Samal ajal, kui uue kodu üle siirast rõõmu tundnud lastekodulapsed riigimeestele ja
linnajuhtidele soojas toas luuletusi lugesid, tantsisid ja laulsid, seisis õues külma trotsides tosinkond
ettevõtjat, käes loosungid ning põues viha neid alatult petnud peatöövõtja Wolmreks Ehituse vastu”.
………….”Kaljumäe sõnul ei jäta nad asja enne, kui alltöövõtjad on oma raha kätte saanud. Me võitleme
lõpuni ja läheme Brüsselini välja!" ütles ta. ……….”Vahepeal toovad kaks naist külmetavatele
meeleavaldajatele kuuma kohvi ja küpsiseid ning neid saadavad soojad tänusõnad.”
Stereotüüpselt on kujutatud piketeerivaid ehitusmehi ettevõtlike tegutsejatena, võitlejatena, kes
saadavad korda suuri tegusid (väljendid „… ei jäta nad asja enne…..”, „me võitleme lõpuni…”) ja naisi
taustategelastena ehk meeste eest hoolitsejatena, kes toovad „tegijatele meestele” kuuma kohvi ja
küpsiseid.

17.02.2011, „Kõige pikaajalisem gasell. Vene hingega ettevõte.” Artiklis on intervjuu gaselli tüüpi
ettevõtte omanike ja juhtidega. On kirjeldatud ettevõtte omaniku tütre, kes on ka ise ettevõtte
väikeosanik ja osaleb ettevõtte juhtimises, jõudmist ettevõttesse: „kuni isa ta enda juurde tööle
võttis”- rõhutatakse isa rolli tema tööle saamisel.
Teiste rolli (eriti sugulaste ja pere toetuse) rõhutamist naissoost isikute saavutuste kirjeldamisel on
esile toodud ka varasemates uurimustes.

15.07.2011, „Parts läheb taas tuuleparkide kasumi kallale”
Artiklis on toodud ära tabel taastuvenergia ettevõtetest, kes on saanud taastuvenergia toetust ja
sealjuures on ära mainitud ka ettevõtete omanik ees- ja perekonnanimed. Ainsana on ühte naissoost
firma omanikku esitatud läbi tema sugulussidemete järgmiselt: „Oleg ja Andres Sõnajala juhitav
ettevõte, mis kuulub Olegi ämmale Elvi Maripuule”
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Siin esineb naissoost ettevõtte omaniku kirjeldamine läbi tema sugulussidemete. Meessoost
ettevõtjate puhul tavaliselt sellist võtet ei kasutata.

3.9.3. Kategooria „Tugevalt stereotüüpne”

Selle kategooria alla liigitati artiklid, milles mehi on kujutatud väga tugevate juhtide ja ettevõtjatena ja
naisi ohvrite või seksobjektidena või milles esineb seksistlikke väljendeid või kujundeid. Selliseid
artikleid leiti valimis 9.

10.09.2007, „Kas heategu või koolide ärakasutamine”.
Artiklis on toodud projektijuhi tsitaat ”99,9 protsenti olen kindel, et ka 30 aasta pärast ei ole
staadionist saanud ei hotelli ega bordelli. Praegusel hetkel on see heategevus ja nii see ka jääb.”
Tsitaadis normaliseeritakse bordelli pidamine ja võrdsustatakse see tavalise hotelli pidamisega ja seda
ka 30 aasta pärast.

17.01.2008, „Inimrööv nurjus”
Artiklis on kirjeldatud Eesti ühe rikkaima ärimehe tütre kavandatava röövi ja selle röövi nurjamise
juhtumit. Artikli peategelaseks on ärimehe tütar, kes on artiklis ohvri rollis. See on ka üks vähestest
artiklitest, kus naissoost peategelase pilt on ajalehe esikaanel suures plaanis avaldatud. Artikli
stereotüüpsus väljendub asjaolus, et artikli peategelast identifitseeritakse läbi sugulussidemete:
”Eesti rikkaima inimese….tütar……” ning loo kirjutamise põhjuseks on artikli peategelase sattumine
ohvri rolli.

19.11.2010, „Tippametniku impeerium varises”
Väljavõte artiklist „Mehed on justkui lõukoerad, kes löövad korraga kõik autouksed lahti …..”, „…
sööstab salk mehi”- väljendid viitavad meeste , agressiivsusele, jõhkrusele.
Naissoost peategelase kujutamine ohvrina „Naaber ei taha uskuda, et nii vaikset ja üksikut
naisterahvast kahtlustatakse ….”, naissoost peategelast- kõrgemat riigiametnikku- nimetatakse artiklis
ainult eesnime pidi ja räägitakse tema eraelust läbi ema ja naabrite silmade.

3.9.4. Kategooria „Sooteadlik”
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Antud kategooria alla liigitusid artiklid, milles oli tõstatatud arutelu meeste ja naiste võrdse
kohtlemise mõnel teemal, oli tasakaalustatult kajastatud meeste ja naiste arvamusi ühiskonnale
olulistele teemadel või esitatud soolises lõikes statistikat.
Nimetatud kategooria alla liigitus 4 artiklit: üks sookvootide teemaline artikkel (15.02.2011 Norra
tippjuht: miks kasutada vaid poolt ressurssi? Sookvoot arendab ettevõtlust); artikkel, milles oli
toodud välja meeste ja naiste hoiakud tarbimisharjumuste kohta (14.07.2008 Lubatakse püksirihma
pingutada); intervjuu töötukassa juhiga, milles toodi välja eraldi statistika meeste ja naiste
haridustasemete kohta (15.01.2010, „ Kulude kärpimise asemel saabub muutuste aeg”) ja leidus
ainult üks artikkel, milles oli arvuliselt võrdselt sõna saanud nii meessoo kui naissoo esindajaid
(18.08.2011, „Mahekaupmehi masu ei kõigutanud. Moodne ja tervisesõbralik kaup on aina
menukam”)
Samas võib nende käesoleva kategooria alla liigitunud artiklite kohta öelda, et sooteadliku artikli silt
on neile teatud mõttes antud preemiana sest arvestasime siia alla ka need artiklid, kus ka ainult ühes
lauses oli välja toodud soolises lõikes statistika või eristatud hoiakuid soolises lõikes. Samas ei saa
öelda, et nende artiklite üldine hoiak oli alati suunatud meeste ja naiste võrdse kohtlemise olukorra
parandamisele. Ka artiklis, mille peateema oli küll tervenisti pühendatud soolise võrdõiguslikkuse
teemale ja rääkis sookvootide rakendamisest, ei olnud artikli hoiak iseenesest kvoote pooldav ega ka
mitte neutraalne teema suhtes. Teema tõstatamise eest liigitasime artikli sooteadlike hulka, kuid
artiklis puudusid tasakaalustatult esitatud arvamused sookvootide rakendamise kohta. Artiklile
lisatud kommentaaride pealkirjad („See ei ole mõistlik”, „Ma ei taha kvoote”, „Teema pole aktuaalne”,
„Kvoodid mind ei sega”) olid pigem negatiivsed ja esindasid sookvootide vastaseid arvamusi ning
esitamata olid jäänud sookvootide pooldajate arvamused.
3.9.5. Sooliste stereotüüpide esinemine uudislugudes aastate lõikes
Järgnevas tabelis on vaadeldud artiklite jagunemist eri kategooriatesse ja muutusi aastate lõikes
ajavahemikus 07.2007 kuni 06.2012

Kategooria

2007

2008

2009

2010

2011

2012

28 artiklit

58 artiklit

56 artiklit

55 artiklit

55 artiklit

29 artiklit

Neutraalne

8

37

38

35

33

23

Soopime

3

12

12

9

13

6

Soostereotüüpe taastootev

14

7

6

6

6

Tugevalt stereotüüpne

3

1

0

4

1

21

Sooteadlik

0

1

0

1

2

Tabel 3. Sooliste stereotüüpide esinemine uudislugudes aastate lõikes
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4. Uurimuse 2 osa. Arvamusartiklite analüüs soolises lõikes
Valimis oli esindatud 543 arvamusartiklit.
4.1. Artiklite jagunemine autorite soo lõikes
543st arvamusartiklist 13nel olid kaks meessoost autorit ja 432 artikli autoriks oli meessoost isik. 2-l
artiklil olid 2 naissoost autorit ja 85-l naissoost autor. 11ne artikli autoriteks olid mees- ja naissoost isik.
Artiklite protsentuaalne jaotus sugude lõikes on esitatud järgneval joonisel

Arvamusart iklite autorid soo lõikes (N=543)
16.02%

2.00%
Mees
Naine
Mees/Naine

81.97%

Joonis 9. Arvamusartiklite autorite sooline jaotus

Kategooria „mees” tähistab artikleid, mille autoriks on kas üks või rohkem meessoost isikut, kategooria
„naine” tähistab artikleid, mille autoriks on kas üks või rohkem naissoost isikut ja kategooria „mees/naine”
tähistab artikleid, mille autoriks on mees ja naine. Meessoost autorite poolt kirjutatud arvamusartiklid
olid valimis esindatud 5 korda rohkem kui naissoost autorite omad.
4.2. Arvamusartiklite autorite profiil ja positsioon sugude lõikes
Järgnevalt analüüsiti valimis esindatud 543 arvamusartikli autorite profiile et välja selgitada kas autorite
profiilides esineb sugude lõikes erinevusi.
Analüüsi tulemused on esitatud alljärgnevas tabelis 4:

Autori profiil

Meessoost
autor

Naissoost autor

M/N autor

Kokku

23

arv

%

arv

%

Arvamusliider sh poliitikud

66

14,83%

8

Avaliku arvamuse esitaja

12

2,69%

Erialaekspert

12

Ettevõtja

arv

%

arv

%

9,19%

74

13,62%

2

2,29%

14

2,57%

2,69%

2

2,29%

14

2,57%

24

5,39%

1

1,14%

25

4,6%

Meedia esindaja

12

2,69%

3

3,44%

15

2,76%

Organisatsiooni esindaja

319

71,68%

71

81,6%

11

100%

401

73,84%

Kokku

445

81,95%

87

16,02%

11

2%

543

100%

Artiklid, millel on rohkem kui üks meessoost autor on liidetud kategooriale meessoost autor ja artiklid,
millel on rohkem kui üks naissoost autor on liidetud kategooriale naissoost autor. Ühe mees- ja naissoost
autoriga artiklid on liigitatud kategooria M/N alla.
Arvamusartiklite autorite hulgas oli enim organisatsioonide esindajaid – 73,84% kõigist autoritest,
Organisatsioonide esindajate protsent naissoost autorite hulgas oli 81,6%, mis oli 9,92 protsendipunkti
võrra suurem kui organisatsioonide esindajate osakaal meessoost autorite hulgas. Arvamusliidrite sh
poliitikute poolt kirjutatud arvamusartiklid moodustasid kõigist arvamusartiklitest 13,62%. Kõige vähem
olid naissoost autorite hulgas esindatud ettevõtjate poolt kirjutatud lood, mida oli ainult 1,14% kõigist
naissoost isikute poolt kirjutatud lugudest. Meessoost autorite hulgas oli ettevõtjate poolt kirjutatud
lugusid 5,39%. Naissoost autorite poolt avaldatud arvamusartiklite hulgas oli arvamusliidrite sh poliitikute
poolt kirjutatuid 9,19% ja meessoost autorite poolt kirjutatud artiklite hulgas oli arvamusliidrite sh
poliitikute poolt kirjutatud artikleid 14,83%. Kõigist arvamusliidrite poolt kirjutatud arvamusartiklitest (74
artiklit) moodustasid naissoost autorite poolt kirjutatud artiklid (8 artiklit) 10,8%. Kõigist organisatsiooni
esindajate poolt kirjutatud arvamusartiklitest (401 artiklit) moodustasid naissoost autorite poolt kirjutatud
artiklid 17,7%, mis on 1,68 protsendipunkti võrra kõrgem kui üldine naissoost autorite arvamusartiklite
keskmine osakaal.
Eelnevast nähtub, et naiste poolt kirjutatud arvamusartiklid moodustavad vähem kui viiendiku kõigist
avaldatud arvamusartiklitest.
Järgnevalt analüüsisime milline on ametipositsioonide jaotus organisatsiooni esindajate profiilis
soolises lõikes.
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Organisatsiooni esindajate poolt kirjutatud lugusid oli kokku 401, nendest 319 meessoost autorite, 71
naissoost autorite ja 11 mees- ja naissoost autori poolt kirjutatud.
Organisatsiooni esindajate profiilis oli kõige rohkem erialaekspertide poolt kirjutatud arvamusartikleid 136 (33,9%), millest 72% (98 artiklit) oli kirjutatud meessoost ja 20,5% (28 artiklit) naissoost ekspertide
poolt ning 7,3%(10 artiklit) juhtudel olid autoriteks meessoost ja naissoost ekspert. Järgnesid tippjuhtide
poolt kirjutatud artiklid -128 artiklit (32,1%), mis koosnes 118st meessoost autori kirjutatud
arvamusartiklist (91,47%) ja 10st naissoost tippjuhi poolt avaldatud artiklist (7,75%). Seega moodustab
naissoost tippjuhtide poolt kirjutatud artiklite arv vähem kui 10% meessoost tippjuhtide poolt avaldatud
arvamusartiklitest. Kõigi naissoost autorite poolt kirjutatud arvamusartiklite hulgas oli enim artikleid
kirjutatud erialaekspertide poolt 28 artiklit 71st s.o. 39,4%. Naissoost erialaekspertide poolt kirjutatud
arvamusartiklitest (28 artiklit) moodustasid juristide nõuanded 42,8% (12 artiklit).

4.3. Arvamusartiklite analüüs meeste ja naiste võrdse kohtlemise perspektiivist lähtudes
Analoogselt uudislugudega analüüsiti ka arvamusartikleid naiste ja meeste võrdse kohtlemise
perspektiivist lähtudes ja analüüsiti traditsiooniliste sooliste stereotüüpide esinemist ja taastootmist
arvamusartiklites.
Järgnevas tabelis on esitatud arvamusartiklite jaotus sooliste stereotüüpide esinemise ja autorite soo järgi.

Kategooria

Meessoost autor

Naissoost autor

Mees/Naine

Kokku

arv

%

arv

%

arv

%

arv

%

Neutraalne

398

89,43%

76

87,35%

10

90,9%

484

89,13%

Soopime

17

3,8%

4

4,5%

1

9%

22

4,05%

Soostereotüüpe taastootev

7

1,5%

1

1,14%

0

8

1,47%

Tugevalt stereotüüpne

2

0,45%

0

0%

0

2

0,36%

Sooteadlik

21

4,72%

6

6,89%

0

27

4,97%

Kokku

445

81,95%

87

16,02%

11

543

100%

2,02%
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Tabel 5 Arvamusartiklite jaotus autori soo ja sooliste stereotüüpide esinemise järgi

Kõigist kirjutatud artiklitest 89,13% liigitati kategooriasse „neutraalne”. Selle kategooria alla liigitatud
naissoost autorite poolt kirjutatud artiklite arv moodustas naissoost autorite poolt avaldatud artiklite
koguarvust 87,35% ja meessoost autorite artiklite arv moodustas meessoost autorite poolt avaldatud
artiklite koguarvust 89,43%. Kategooriasse „soopime” liigitunud artiklite arv mees- ja naissoost autorite
puhul oluliselt ei erinenud - vahe oli 0,7 protsendipunkti. Samuti ei erinenud oluliselt ka soostereotüüpe
taastootvate artiklite arv soolises lõikes- vahe oli 0,36 protsendipunkti. Tugevalt stereotüüpseid artikleid
naissoost autorite puhul ei esinenud ja meessoost autorite puhul jäi osakaal alla 1%. Sooteadlikke artikleid
oli naissoost autorite poolt kirjutatud artiklite hulgas 6,89% ja meessoost autorite poolt kirjutatud artiklite
hulgas 4,72%-vahe 2,17 protsendipunkti. Seega võib öelda, et soolises lõikes ei esinenud autorite poolt
kirjutatud artiklite hulgas suuri erinevusi meeste ja naiste võrdse kohtlemise teema käsitlemisel. Suurim
erinevus (2,17 protsendipunkti) esines mees- ja naissoost autorite puhul sooteadlike artiklite arvus.
Alljärgnevalt toome näiteid erinevatesse kategooriatesse liigitatud artiklitest ja kategooriate alajaotustest
4.3.1. Kategooria „Soopime” – 22 artiklit
Esimene alajaotus: Artikli teema eeldaks soopõhise statistika esitamist ja/või soolise mõju analüüsi
Artiklid: 17.10.2007,”Kaks muudatust pensionis” - pensioniindeksi arvutus
11.12.2007, Ühe asemel 27 reeglistikku15.04.2008, Kohusetunne ja statistika- tööõnnetuste statistika eeldaks esitamist sugude lõikes
11.11.2008, Kas sotsiaalmaksude lae kehtestamine on väärt mõte? – sotsiaalmaksu lae kehtestamisel võib
olla meeste ja naiste elukvaliteedile erinev mõju tulenevalt ametialasest soolisest segregatsioonist ja
soolisest palgalõhest
19.06.2009, Kinnistest nimekirjadest võitis eurovalimistel Keskerakond –Europarlamendi valimised
puudutavad nii mehi kui naisi,
13.09.2010, Maksukoorem kammitseb edu – maksureformidel võib olla meestele ja naistele erinev mõju ja
seetõttu oleks nende mõju vajalik analüüsida ka sugude lõikes ja sel teemal avalikult diskuteerida
11.05.2011, Ravisüsteemi lisaraha nõudmine põhjendamatu – raviteenuste kvaliteedi tagamisel tuleks
kvaliteedi tagamiseks eraldi uurida meeste ja naiste vajadusi raviteenuste osas jt

Teine alajaotus: Artiklis käsitletakse ainult ühe sugupoole probleeme või tuuakse näiteid ainult ühe
sugupoole kohta.
17.10.2008, Eestlased on tegijad, kes tahavad teha pigem omaette- Eesti kangelastena näidatakse ainult
meessoost sportlasi
13.10.2010, Nobel tööpuuduse eest – käsitletakse ainult meeste tööpuuduse probleeme
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4.3.2. Kategooria „Sooliste stereotüüpide taastootmine” - 7 artiklit
Esimene alajaotus: Mees-leivateenija, naine-pere eest hoolitseja stereotüübi taastootmine
ID58, 14.01.2008, Lihtsameelsed töösuhete kallal – paindlikku tööaega vajava töötaja näitena on toodud IT
mees, kes töötab mitme ettevõtja huvides – sooliselt tasakaalustamata näide- puudub näide naiste
vajaduste kohta paindliku tööaja kasutamisel (näiteks väikelaste emad)

Teine alajaotus: Väljendite kasutamine, mis sisaldavad soo tunnust
10.01.2011, Emapension vähendab ebavõrdsust- väljend välistab isa kui lapse kasvataja rolli (neutraalne
oleks vanemapension), väljend viitab, et ainult emad on määratud tegelema laste kasvatamisega ja neil on
õigus selle eest hüvitust saada, väljend diskrimineerib otseselt üksi last kasvatavaid isasid
14.01.2011, Rünnakud näitavad emapensioni headust – sama, mis eelmine
12.05.2011, E-valimised tooks kasutusele tegeliku demokraatia – väljendite „majatüdrukud ja sulased”
kasutamine - majatüdruk kõlab halvustavalt ja marginaliseerivalt ning osutab ühele
„..kahtlen kas eksmissid on targemad, kui keskmine rahvas”- ühe grupi väljatoomine ja halvustamine ning
sidumine sooga, kaheldakse naissoo esindajate kui selliste tarkuses

Kolmas alajaotus: Tööde ja ametite jagamine meeste ja naiste töödeks, ametinimetuses soole viitamine.
17.11.2011, Eesti müügis on vähe suhtlust ja kiirust. Kasutatakse müügiinimestest rääkimises soole viitavat
ametinimetust- „müügimees”
12.06.2012, Edukas Eesti Kasutatakse sugu esiletoovaid väljendeid nagu „…… kus perenaine ise saia
küpsetab”- eeldatakse, et pagaritöökoda omava ettevõtte omanik on kindlasti naissoost (perenaine), kuna
küpsetab ise (traditsiooniline naiste töö ja seostub koduste töödega)
Kaupmees- eeldatakse meessugu

4.3.3. Kategooria 3. Tugevalt stereotüüpne - 2 artiklit
ID 234,13.03.2009, Mis töötab see kulub: lühem eluiga on meie valik
Väljavõte artiklist: „Alates 1990. aastast, mil neid inimarengu aruandeid hakati koostama, on meeste
keskmine eluiga tõusnud 2,6 ja naiste oma 4,1 aasta võrra. Selge märk, kuidas loodusseadused
toimivad ka inimese puhul - mis rohkem töötab, kulub kiiremini, ja vastupidi”- tsitaadis viidatakse
sellele, et mehed teevad rohkem tööd kui naised ja seetõttu on meeste eluiga ka lühem ehk nagu
artiklis on öeldud- „mis rohkem töötab, kulub kiiremini”
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Väärtustatakse ainult palgalisel töökohal (väljaspool kodu) tehtud tööd ja laste kasvatamist ning
koduseid majapidamistöid (mida naised teevad rohkem kui mehed) ei peeta töödeks.

ID295, 15.09.2009, Valitseda tuleb ausalt
Väljavõte artiklist:” …fassaadi ilustavad noored ja tuntud naised, kes linnavalitsusse ametisse
meelitatud”- kommentaar Tallinna linna juhtimise kohta.
Seatakse kahtluse alla kõigi noorte ja tuntud (jäetakse igaühele endale lahti mõtestada kus on
nooruse ja tuntuse piirid- üldistamine) naiste (räägitakse ainult ühe soo esindajatest) kompetentsus
ja võime ise otsustada ) on ära meelitatud)- ühe sugupoole sildistamine ja halvustamine.

4.3.4. Kategooria 4. Sooteadlikud -27 artiklit
Esimene alajaotus: Töö- ja pereelu ühitamise vajalikkuse teema tõstatamine.
12.03.2008, Lisakulud peresõbralikkusele kuluvad kuhjaga ära
13.01.2009, Eesti-targalt töötav riik

Teine alajaotus: Ühiskonnas oluliste teemade tõstatamine, mis puudutab valdkondi, kus ühel
sugupoolel on ressurssidele piiratum juurdepääs kui teisel sugupoolel või kus üks sugupool on
ebavõrdsemas olukorras kui teine.
14.09.2007, Riik kasvatab heale juriidilisele kehake bürokraatiaküüru – väike ja mikroettevõtluse
toetamine. Väike – ja mikroettevõtlus on oluline ettevõtluse vorm naiste hulgas ettevõtluse
edendamisel.
11.02.2009, Pank pargib ettevõtjat; 12.05.2009, Ettevõtja olla on uhke ja hää – seistakse
väikeettevõtjate ja FIE-de huvide eest
12.03.2009, Kaup ja teenus taskukohaseks –seistakse madalama sissetulekuga inimeste huvide kaitsel,
kelle hulgas on palju naisi

Kolmas alajaotus: Sooliselt tasakaalustatud arvamuste või erinevate sotsiaalsete gruppide (mehednaised) huvide ja vajaduste esitamine ja mitmekesisuse rõhutamine.
16.08.2007, Korterelamuturu tervis hea- artiklis mainitakse laenutarbijate gruppide mitmekesisust ja
vajadust anda neile sobivaid laenutooteid
12.07.2010, Ei maksa liigselt hirmutada.
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Väljavõte artiklist: „……….nn ühemehefirmade puhul, mille osakaal on väga suur, võib tegevuse
lõpetamiseni viia nt ahvatlev pakkumine asuda palgatööle, ettevõtja vanuse või tervisega seotud
tegurid, perekondlikud tegurid (nt lapse sünd, mis eriti tugevalt mõjutab hoopis ühenaisefirmasid)”.
Sooliselt tasakaalustatult esitatud illustreeriv näide, kus käibivale väljendile „ühemehefirma”, mis
viitab ühele sugupoolele on juurde toodud tasakaalustav väljend „ühenaisefirma”.
13.01.2011, Kuidas saab õiglus olla astmeline?
Väljavõte artiklist: „Olgu maksusüsteem nii progressiivne ja astmeline kui tahes, ei paranda see
ebapiisavalt hinnatud elukutsete, nt õpetajate, päästjate olukorda ega too nende taskusse mõnede
poliitikute deklareerimata "unustatud" tulusid.”
Sooliselt tasakaalustatult on välja toodud näide ebapiisavalt hinnatud elukutsetest traditsiooniliselt
naiste erialalt „õpetajad” ja traditsiooniliselt meeste erialalt „päästjad”.
14.11.2011, Eelarve ja eesmärk asuvad erinevates universumites.
Artiklis vaadeldakse majanduspoliitilisi samme lõpptarbija seisukohalt, seotakse inimese heaolu,
eesmärgid ja eelarve- haakub sootundliku eelarvestamise meetodi üldise põhimõttega.
10.04.2012, Tulevased IT-spetsialistid ei tohi matemaatikat peljata.
Artiklis rõhutatakse naiste osakaalu suurenemist IT õppes ja julgustatakse rohkem tütarlapsi asuma
õppima traditsioonilisele poiste erialale, esitatakse soolises lõikes statistika

Neljas alajaotus: Traditsiooniliste soostereotüüpide kummutamine
10.11.2008, Uus mõtteviis aitaks meid.
Väljavõte artiklist: „…nii võib pereisa õhtuti salatit hakkides tulla ideele, kuidas seda kiiremini
teha…..”.
Näidatakse meest tegemas traditsiooniliselt naiste tööks peetud koduseid töid - sööki valmistamas.
14.11.2008, Rikas püüdleb edasi: kellelgi ei saa iial olla liiga palju raha.
Väljavõte artiklist: „….Enamus varakatest meestest-naistest….”.
Stereotüüpide kummutamine- enamasti seostatakse rikkusega, mida peetakse edu sümboliks, mehi.
Artiklis viidatakse , et sugu pole oluline näitaja rikkuse juures.
15.03.2012, Tegin otsuse-alustan ettevõtjana.
Väljavõte artiklist: „..Olen kaasa elanud oma naise tegemistele ettevõtjana…”
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Näidatakse naist traditsiooniliseks peetud meeste rollis- juht ettevõtja,otsustaja ja meest nn „saatja”
ja „kaasaelaja” rollis, milles traditsiooniliselt kujutatakse naisi.

Viies alajaotus: Meeste ja naiste võrdse kohtlemise edendamist puudutava teema otsene käsitlemine
15.02.2011, Sooline tasakaal ettevõttes on elu loomulik areng.
Artiklis rõhutatakse vajadust kaasata rohkem naisi ettevõtete nõukogudesse.

30

5. Uurimuse 3 osa. Naiste ja meeste kujutamine ajalehe „Äripäev” esikaanel
5.1. Naised Äripäeva esikaane suurtel fotodel
Esimese ülesandena loeti kokku kõikide 2007 juuli kuni 2012 juuni Äripäeva esikaane keskosas suurtel
fotodel kujutatud meeste ja naiste pildid. Kokku vaadati läbi 1213 esikaant, keskplaanis suurel fotol
kujutatud naissoost isikutega pilte oli 67, mis moodustab kõigist läbivaadatud esikaanepiltidest 5,52%.
Naissoost isikutega piltide jaotus on esitatud järgneval joonisel.

Naised Äripäeva esikaane suure plaani fotodel
25

23

20

17

15
10
5

5

5
2

2

Fotode arv
4

4
1

1

1

2

ju
ht
Et
tev
õt
ja
Ta
us
ta
pi
lt
Ek
sp
er
t
M
in
ist
Ri
er
igi
am
et
ni
k
Tö
öt
aja
Ra
ha
tä
ht
Tä
K
u
ht
u
sa
lu
si
isi
sik
ku
su
gu
lan
e

Tip
p

ol
iit

Vä
lis
p

Po
liit

ik

ik

0

Joonis 10. Naissoost isikute esindatus Äripäeva esikaane fotodel positsiooni lõikes

Kõigist esikaane suurtel naissoost isikutega fotodest (67 fotot) oli naisi enim kujutatud
anonüümsetena taustapiltidel (23 fotot), mis moodustasid kõigist naissoost isikutega suurtest
esikaane fotodest 34,32%. Konkreetsete isikute portreepiltidest oli enim kujutatud tippjuhte – 17
juhul (25,37%), ettevõtjaid oli kujutatud 2-l fotol, mis moodustas 2,98%.

5.2. Äripäeva esikaane piltide ja tekstide analüüs soolises lõikes
Täpsemaks analüüsiks koostati valim. Valim moodustati ajavahemikus 2007. aasta juulikuu esimesest
kuupäevast kuni juuni 2012 viimase kuupäevani ilmunud väljaannete alusel ja valimisse arvati iga 10s
väljaanne. Kogu valimi moodustas 135 Äripäeva esikaant. Analüüsiti ainult neid fotosid, millel olid
inimeste kujutised - muud fotod ja illustratsioonid jäeti analüüsist välja.
Analüüsiti pildi asukohta ja pildil kujutatud inimesi soolises lõikes. Esikaane keskplaanis paiknevatel
suurtel fotodel analüüsiti ka pildil kujutatut. Foto paiknemine esikaanel tähistati järgmiselt: Äripäeva
sildi kõrval olev pilt- „Äripäeva riba”; keskplaani suur pilt- „keskplaan”, alumine ja ülemine äär liideti
kokku – „all -ja ülaäär” ja paremal küljel asuv – „parem äär”. Lisaks loeti kokku kõik esikaanel ära
nimetatud isikud, kelle pilti ei olnud esitatud, sugude lõikes.
Analüüsi tulemused on esitatud alljärgneval joonisel:
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Joonis 11. Esikaane fotode jaotus esikaanel paiknemise ja soo lõikes

135-l esikaanel oli inimesi kujutavate fotodega suuri keskplaani pilte 79, nendest 66-l (83,54%) oli
kujutatud meessoost isikuid ja 13-l (16,46%) naissoost isikuid. Meessoost isikutega 66st fotost 11
(16,66%) fotot olid illustratiivsed, millel oli kujutatud anonüümseid isikuid, ülejäänud fotod olid
portreefotod konkreetsetest isikutest. Naissoost isikutega 13st fotost oli taustafotosid, millel oli
kujutatud anonüümseid isikuid oli 6 (46,15%), mis on 3 korda rohkem kui meessoost isikutega
taustafotosid. Seega peaaegu pool naissoost isikutega suurtest keskplaani fotodest olid illustratiivsed
taustafotod ning konkreetsete naissoost isikute pilte oli kõigist keskplaani piltidest ainult 8,8%.
Äripäeva ribal (lehe nimetuse kõrval) kujutatud fotosid esines 121-l esikaanel. Nendest 112 (92,56%)
olid meessoost isikute fotod ja 9 (7,44%) olid naissoost isikute fotod.
Äripäeva esikaane alumisel ja ülemisel ribal kokku oli esitatud 118 isiku fotod, nendest 106 (89,83%)
olid meessoost isikute fotod ja 12 (10,17%) olid naissoost isikute fotod.
Lehe paremas välisservas oli avaldatud 75 fotot, millest meessoost isikute fotosid oli 61 (81,34%) ja
naissoost isikute fotosid oli 14 (18,66%).
Ilma pildita oli 135 esikaane tekstides avaldatud 222 isiku nimed, nendest 204 (91,89%) oli meessoost
isikute nimed ja 18 (8,11%) olid naissoost isikute nimed.
Eelpool kirjeldatud analüüsi tulemuste põhjal võib järeldada, et naissoost ettevõtjate, tippjuhtide,
poliitikute ja ekspertide fotode presenteerimine Äripäeva esikaanel on pigem erand ja naisi
kujutatakse piltidel traditsiooniliselt passiivsetena ja n.ö. taustana. Seitsmest naisest, kelle foto jõudis
esikaanele oli neljal juhul tegemist fotodega isikutest, kellest oli juttu negatiivse sisuga uudislugudes
(korruptsioon, kahtlane tehing, maksupettus jm.), kahel juhul oli tegemist ettevõtte edulooga ja üks
uudislugu rääkis sookvootidest.
Meessoost isikute portreefotosid oli keskplaani fotodel kujutatud 55, mis oli 83% kõigist meessoost
isikutega suurtest keskplaani fotodest. Negatiivse sisuga lugude meessoost pea- ja/või kõrvaltegelaste
fotosid oli esikaane suures keskplaanis 34 (61,8%). Seega võib öelda, et esikaane suure plaani fotodel
on peamiselt esindatud uudislugude negatiivsed kangelased. Võrreldes uudislugude negatiivsete
kangelaste esikaanel esitatud fotosid sugude lõikes siis meesoost isikute fotosid esines 8,5 korda
rohkem kui naissoost isikute fotosid.
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5.3. Naissoost isikute kujutamine Äripäeva esikaane fotodel

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9
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Foto 10

Foto 11

Eelpool toodud 11 fotot Äripäeva esikaanel kujutatud naistest on väike ülevaade erinevatest viisidest
naiste ja naisjuhtide kujutamisest Äripäeva esikaane suure plaani fotodel. Analüüsisime, mil moel on
nendel piltidel stereotüüpselt püütud konstrueerida naiselikkust ja püüdsime leida erinevaid
diskursusi naiste sh naisjuhtide kujutamisel peamisi äriuudiseid illustreerivatel esikaane fotodel.
Foto 1 – „perenaise ehk traditsioonilise naise diskursus”-pildil on mahetoidu keti omanik, keda on
kujutatud traditsioonilise pereema rollis- lihtne, mitte üleliia sätitud, naine pakkumas toitu
(ettesirutatud käed õuntega). Erinevalt meessoost juhtide piltidest, kus reeglina puudusid
tegevusalale viitavad elemendid, on siin rõhutatult (õunte abil) näidatud, mis tegevusala esindajaga
on tegemist.
Foto 2, foto 6, foto 8 - „Naiseliku välimuse diskursus” (Rikkad ja ilusad ) - naiseliku ilu ja õrnuse
rõhutamine (fotol on suuromaniku tütar) - rikkuse ja staatuse, mõjukuse rõhutamine ja suurendamine
läbi välise ilu/välimuse esiletõstmise - hoolitsetud, kallid riided, blond
Foto 3 ja foto 10 - „Naiste marginaliseerimine - nn. ilma ajuta olend”- naiste mõne kehaosa
rõhutamine, naiste kujutamine fotodel ilma näota või näo kujutamine ilma pea ülaosata. Näidatakse
naisi n.ö. ilma peata olevustena vastandades naisi meestele, kelle piltidel on enamasti kujutatud just
peakuju suures plaanis. Mehe kui mõtleva olendi vastandamine naistele kui nn. mittemõtlevale
olendile.
Foto 4 ja foto 9 - naiste asetamine looduse või mõne muu selge tausta plaanile, kusjuures pildil
kujutatakse taustapilti selgelt ja 2/3 pildi ulatuses ja naise kuju 1/3 pildi ulatuses kas pildi ühes ääres
või alaosas ning seeläbi naiste tähtsuse vähendamine. Meessoost isikute piltidel oli enamuses piltidel
taust hägune ehk mittearusaadav ja mehe foto esitatud pildi keskel suures plaanis või täidab kogu
plaani. Loo negatiivsust või positiivsust rõhutati meessoost isikute piltidel tausta värviga - negatiivse
sisuga lugudel oli reeglina tume või musta värvi taust.
Foto 5 - „Naiste kujutamine meestega võrdväärsetena”- fotol 5 on naissoost poliitiku kujutamisel on
kasutatud analoogseid võtteid meessoost isikute kujutamisega - suur näopilt, taust ühtlane. Seda
võtet oli kasutatud harvadel juhtudel ja negatiivse sisuga lugude juures.
Fotod 7 ja 11 - naiste kujutamine illustratiivsetel taustapiltidel kas linnapildis, töökohal, poes- nendel
piltidel on pigem kujutatud vanemaid naisi töörõivastes või lihtsamas riietuses mitte atraktiivsetena.
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5.4. Meessoost isikute kujutamine Äripäeva esikaane fotodel

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Meessoost isikute, sh juhtide kujutamisel esikaane keskplaanis asuvatel suurtel fotodel on valdavaks
võtteks suures või ülisuures plaanis näopildi kujutis (nn. intiimne distants) (fotod 1 ja 2) või lähedaselt
distantsilt, kus on näha nägu ja õlad. Sellisest kaugusest võetud näopilt rõhutab traditsiooniliselt
meestele omistatud omadusi nagu tarkus ja ratsionaalsus. Sageli on esikaanel kujutatud ka paljude
meessoost juhtide/ettevõtjate väikseid portreepilte koondatuna ühele fotole, kusjuures naissoost
juhtide näopildid puuduvad või on esindatud väga väikesearvuliselt. Selline kujutis võimendab
stereotüüpi, et normaalselt on ettevõtja/ juht meessoost ning seda mõju täiendavad lisatud
üldistavad laused nagu „ettevõtjad arvavad” vm. (nt. foto 3). Rõhutatakse ka meeste ettenägemis- ja
visioonivõimet, eesmärgistatust (nt. foto 5)- fotodel kujutatud meessoost ärijuhtide pilk on suunatud
kaugusesse, sageli osutatakse ka nimetissõrmega millelegi kaugel asuvale ja foto taustaks on linna
panoraam, võte kõrghoone katuselt vm taoline, mis viitab n.ö. meestele omasele „helikopteri
vaatele” ehk võimele näha suurt plaani
Üheks stereotüüpseks võtteks on ka meeste ja naiste vastandamine, näidates meest tähtsamana ja
naist vähemtähtsamana nt. mees suurelt esiplaanil otse silmside kaameraga ja naine tagaplaanil
passiivsena näidatuna selja tagant või küljega (nt. foto 4)
Klassikalise ärimehe kujutis ehk „klantsajakirja reklaamfoto”- fotod meessoost juhtidest, kus pearõhk
on riietusel- korrektne hästiistuv ülikond, sobivalt valitud lips ja lisaaksessuaar telefoni, märkmiku ja
sulepea või muu aksessuaari näol- kas istuvas poosis või ka täispikkuses (nt. foto 6)
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Ettevõtjad, kelle ettevõtte majandustulemused ei ole kiita või on tegemist mingi muu
ebaõnnestumisega äris, näidatakse tavaliselt kas selja tagant väiksemas suuruses või kogupikkuses,
pea pööratud kõrvale või pilk suunatud maha (nt. foto 7)
Maskuliinsuse rõhutamine läbi meessoost ettevõtjate ja juhtide ka poliitikute) kujutamise koos
maskuliinsust rõhutavate aksessuaaridega nagu nt auto (vt. foto 8). Teiseks võtteks on meessoost
juhtide kujutamine traditsioonilise meeste tegevusala juures - foto esiplaanil kiiver peas kas siis
ehitusplatsil või tootmiskeskkonnas ning taamal lihtsad töömehed või naised oma tavalises
tööprotsessis.
Illustratiivsetel taustafotodel, millel on kujutatud anonüümseid isikuid on mehi näidatud reeglina
tunkedes tegemas rasket füüsilist tööd taamal suured rasked masinad või tööstuspingid ehk on
kujutatud tegemas traditsioonilisi suurt füüsilist pingutust nõudvaid nn. meeste töid. (nt. foto 9)
Alternatiivina näidatakse mehi istumas arvuti taga.
Analüüsides esikaane uudislugude tekste ja neid tekste toetavaid fotosid võib kokkuvõtteks öelda, et
erinevalt esikaane uudislugude võrdlemisi neutraalse sisuga tekstidest on tekste täiendavad ja
ilmestavad fotod nii esikaanel kui siselehtedel kantud soostereotüüpidest ning traditsiooniliste
maskuliinsete ja feminiinsete väärtuste esiletoomisest, nagu meeste tugevus ja tarkus ning naiste
tagasihoidlikkus ja allumine ning naiste kujutamine rohkem läbi nende keha kui näopildi kujutamise.
Naiste ja meeste fotodel kujutamise erisusi on kajastatud mitmetes uurimustes nagu näiteks PriceRankin, 2001, millisele viitab ka Andra Siibak oma uurimuses „Sugu virtuaalmaailmas”. Nende
uurimuste tulemuste kohaselt on naistel võrreldes meestega suurem kehaprominents ja vähem
tähelepanu on pööratud naiste näole. Seevastu mehi kujutatakse fotodel pigem näopildi (intiimne
distants) või kuni õlgadeni pildil (personaalne distants). Käesolevas uurimuses analüüsitud 55st
esikaane fotost oli mehi kujutatud intiimselt või personaalselt distantsilt 21-l juhul s.o. 38%-l kõigist
vaadeldud meessoost isikute fotodest ja analüüsitud 44st esikaane fotost, millel oli kujutatud
konkreetseid naissoost isikuid oli näopildi ja kuni õlgadeni fotosid 16, mis on 36,4%. Seega ei erinenud
intiimselt ja personaalselt distantsilt võetud meessoost ja naissoost isikute protsent oluliselt. Erinevus
meessoost ja naissoost isikute fotodel seisnes selles, et meessoost isikute näo- ja kuni õlgadeni
kujutatud fotod olid võetud suures või ülisuures plaanis nii, et pildil taust puudus. Seevastu naissoost
isikute näo ja kuni õlgadeni pildid olid enamus juhtudel võetud kaugemalt distantsilt nii, et näopilt
moodustas kogu fotost 1/3 ja ülejäänud osa täitis taust, kusjuures taust oli selgesti eristuv. Sellist
meessoost isikute näopiltide suurendamist ja naissoost isikute näopiltide vähendamist võib lugeda ka
üheks võtteks meeste ja naiste vastandamisel ehk püüdeks vähendada naiste tähtsust ja suurendada
meeste tähtsust.
6. Uurimuse 4. osa : Ajakirjas Director avaldatud persoonilugude kvalitatiivne analüüs
Analüüsiti ajakirja „Director” rubriigis „Inimesed. Minu äri 10 käsku” ilmunud lugusid ning milliseid
diskursusi kasutavad mees- ja naissoost ettevõtete juhid rääkides oma karjääriteest ehk jõudmisest
juhi toolini, selgitades oma juhtimisstiile ning rääkides töö-ja pereelu ühitamise teemal.
Valimisse kuulus 37 artiklit ajavahemikus juuni 2007 kuni juuni 2012. Meessoost peategelane oli 30nel
artiklil ja naissoost peategelasi oli 7 ehk 18,92%, mis ületab Äripäeva uudislugude naissoost
peategelaste arvu üle kahe korra.
Rubriigis „Minu äri 10 käsku” ilmunud intervjuudes ettevõtjate ja ettevõtete tippjuhtidega puudub
traditsiooniline intervjuu vorm. Ettevõtjad räägivad mina/meie vormis kuidas nad oma ärini on
jõudnud, milline on nende juhtimisstiil, millised väärtused ja põhimõtted on neile olulised ja paljudes
intervjuudes puudutatakse ka töö- ja pereelu ühitamise teemat.
6.1. Diskursuse keskne tähtsus on sotsiaalse elu konstrueerimisel
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Organisatsioonid on sotsiaalselt konstrueeritud ning inimesed annavad tähenduse ja loovad arusaama
sellest, mida organisatsioon endast kujutab ja mida ta teeb. Inimeste arusaam soo kategooriast on
aluseks sellele, kuidas organisatsioon on üles ehitatud ja konstrueeritud. Naiselikkus ja mehelikkus on
loodud, kujundatud ja tõlgendatud inimeste endi poolt (Thuren ja Sundman, 1997). (Wahl, 1992) on
öelnud, et kuna juhtimisnorm ja mehelikkuse ideed on omavahel seotud siis on naiseks olemine
vastuolus juhiks olemisega sest naiselikkust ja mehelikkust konstrueeritakse sageli vastanditena.
Eestvedamise kultuur, mis koosneb täielikust pühendumisest tööle ja tugevast lojaalsusest
organisatsioonile, peetakse rohkem kokku sobivaks meheliku eetose ja kultuuriga. Naiste tegevust
organisatsioonis saab käsitleda rakendatavate strateegiate kaudu. Strateegiad on määratud
olukordadega ning olukorrad võivad aja jooksul muutuda. Strateegiaid võib pidada naiste toimetuleku
ja ellujäämise vahendiks meeste domineeritud struktuurides organisatsioonis. Meeste domineeritud
struktuuride tõttu võtavad naised kui organisatsiooni tahaplaanile jääv grupp tihti kaitsva kriitilise
hoiaku (lk. 83-84, Sugupoolte aspekt organisatsioonis, Wahl, Höök, Holgersson, Linghag, 2005)
Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu (2009) andmetel arvas enamus ehk 88% eestimaalastest, et
naised on sama pühendunud töötajad kui mehed.
Diskursuse analüüsi abil uuriti, milliseid tähendussüsteeme või tõlgendusrepertuaare leidub naissoost
juhtide ja milliseid meessoost juhtide intervjuudes, kuidas kirjeldavad mehed ja naised oma
karjääriteed, tööd ettevõtte juhina ja oma juhtimisstiili ning kuidas räägitakse töö- ja pereelu
ühitamisest ja kuidas need sobituvad kehtivasse soosüsteemi ja kas need diskursused kindlustavad ja
toetavad kehtivat patriarhaalset soosüsteemi või õõnestavad seda.
Esimesena vaatlesime kuidas iseloomustatakse intervjueeritavat pealkirjas ja sissejuhatavas tekstis.
Varasemates uuringutes (Halonen, 1995) on ilmnenud, et kui naine esindab traditsioonilist meeste
tegevusvaldkonda siis rõhutatakse naiste puhul erandlikkust, kõrvalekallet normist, kirjeldades teda
läbi naiselikuks peetud tegurite: välimuse, pere ja lähedaste ja läbi vastuolu tema välimuse ja
meheliku ehk nõudliku tegevusala vahel. Tihti rõhutatakse ka sugu ja seda ka ühiskonnas kõrgel
positsioonil olevate naiste puhul.
6.2. Diskursused
Erandlikkuse ja soo rõhutamist naisjuhtide puhul esines pealkirjades ja sissejuhatustes analüüsitud 7
naissoost peategelase artikli puhul kahes artiklis:
„Raudse tahtega naine”, „ Häda sellele kes tema malbe oleku taga tahtejõudu ja sihikindlust ei näe..”,
„Muide praegu treenib ta töö ja pere kõrvalt 4-5 korda nädalas, et minna kevadel jooksma oma elu
9.maratoni Viini. (03.2012, Anu Mall Naarits)-naisi esitatakse traditsiooniliselt meestele omaseks
peetud omaduste nagu raudne tahe, sihikindlus ja vastupidavus võtmes ning rõhutatakse sealjuures
vastuolu tema välimusega kui kõrvalekallet normist. Näidatakse kui erilist naist, kes jõuab töö ja pere
kõrvalt ka maratoni joosta.
„Lapsest saati mässumeelne”- erilisuse rõhutamine, rõhutatakse omadusi mida traditsiooniliselt
peetakse poistele omaseks.
Ka nimetatakse naisi artiklites sagedamini eesnime pidi kui artiklite meessoost peategelasi.
Peategelasi eristatakse traditsioonilistest naistest ja näidatakse nende maskuliinseid iseloomujooni ja
omadusi, õigustades seeläbi nende kuulumist traditsioonilisele meeste tegevusalale ja näidates neid
sealjuures kui väga erilisi naisi ning rõhutades seeläbi, et nende kuulumine sellesse (meeste)
seltskonda on siiski pigem erand kui reegel ja tihti rõhutatakse ka nn saatust või juhuslikkust mille läbi
naised selle positsioonini jõudnud on.
Meessoost peategelaste puhul rõhutatakse artiklite pealkirjades ja sissejuhatustes nende
maskuliinsust, edukust, töövõimet, jõulisust, suurt haaret ja tarkust ehk traditsioonilisi meestele
omistatud kvaliteete ja võimendatakse meeste maskuliinseid kvaliteete.
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„Ta on mees, kes kasvatas juhina MicroLinkist raskuste kiuste Baltikumi suurima IT-kontserni.”
(04.2011, Allan Martinson)
„Jaak Mikkel on rahvusvaheline mees.” (1.03.2009, Jaak Mikkel) jt.

Mees- ja naissoost juhtide karjääritee diskursused
Juhuslikkuse ja saatuse tahte diskursus
Tööalase karjääri ja tippjuhi positsioonini jõudmise kirjeldamisel, tõid naised erinevalt meestest esile,
et sellele positsioonile/ tasandile on jõutud kas tänu kellegi teise abile, tahtele sh ka saatuse tahtel
või tänu kellegi soosingule, vähendades ja alahinnates sealjuures enda rolli ja tööd selle positsiooni
saavutamisel. Väga palju rõhutati ka hariduse omandamist ja õppimist, kui midagi sellist, tänu millele
üldse oli võimalik saavutatud positsioonini jõuda. Naissoost juhid näitavad ennast karjäärivalikuid
tehes pigem passiivsetena.
„Eneselegi ootamatult linnapea ehkki mitteametlikult”, „Märkamatult on Madlest saanud linnapea”
(06.2011, Madle Lippus) - läbi linnapeaks nimetamise tõstetakse peategelane kõrgemale pjedestaalile
ent samas lisatakse, et see ei ole ikka päris tõeline linnapea ja et see kõik on kuidagi ootamatult
juhtunud ja et see on kuidagi mingite muude tegurite tulemusena juhtunud, mitte naise enda
sihikindla tegevuse tulemusena.
„Sain ,…….., tugeva reaalainete põhja, mis on mind igal pool edasi aidanud”, Tegin soomlastele oma
pakkumise ning nad leidsid, et minu kätte on see kool parem anda”, „Õnneks sattusin inimeste juurde,
kes väärtustasid haridust” (03.2012, Anu-Mall Naarits)
„Minust oleks võinud saada balletitantsija, juhul kui mul elus oleks läinud teisiti”, (11.2011, Darja
Saar)
„Märkamatult on Madlest saanud Uue Maailma linnapea” (06.2011, Madle Lippus)
„Olen mõelnud, miks Sulev Valner ja Margus Allikmaa mulle üldse seda tööd
pakkusid……………………..Ju siis Sulev ja Margus hindasid seda” (12.2010, Heidy Purga)
„Ma arvan, et üks põhjus, miks mulle tööd pakuti on terviku nägemise oskus”, (09.2008, Anne Mere)
Meessoost peategelased põhjendasid edu tööalases karjääris ja tippjuhi positsioonini jõudmist
peamiselt oma loomupäraste annete, nutikuse, suure töö, sihikindluse ja suure tahtmisega midagi ära
teha. Rõhutati eeskätt enda rolli eesmärgile jõudmises. Esitati ka üldisi põhimõtteid ja tõdesid juhiks
kujunemise ja saamise kohta, läbi mille presenteeriti ka enda samalaadset edu. Peamine rõhuasetus
oli oma aktiivsusel- ise otsustamisel ja tegutsemisel
Ise tegemise diskursus
„Ühel päeval otsustasid nad restorani teha. Seda nad ka tegid”, (06.2012, Põhjaka mõisa lugu)
„Kõik jalgrattada tuleb ise leiutada… siis tead täpselt, kuidas ta toimib ja kuidas ta tehtud on. Asi sai
alguse armastusest jalgpalli vastu….” (04.2012, Aivar Pohlak)
„Tööd olen teinud kogu aeg roppu moodi…. „Kõik algab töökusest ja pühendumusest” (02.2012,
Urmas Sõõrumaa)
„Aga pigem on see nõnda olnud sellepärast, et ma ei ole jätnud kunagi ühtki võimalust kasutamata.
Ma olen julgenud otsustada kohe siin ja praegu.” (10.2010, Mart Luik)
„Olen veendunud, et juhtimist eriti õppida ei anna – seda oskust saab arendada 10-15%, kui
insenerikeeles rääkida, aga mitte rohkem. Seetõttu ütlen, et need, kel on juhtimisvõimed, lihtsalt
tõusevad organisatsioonis kohe esile.” (09.2011, Valdo Kalm)

Meeste ja naiste juhtimisdiskursused
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Naised kasutavad oma tööst ja organisatsioonist rääkides rohkem „meie” vormi, mehed kõnelevad
pigem „mina” vormis või kasutavad kaudset kõneviisi.
„Mind aitas Baltika tohutu suures ja keerulises süsteemis hakkama saada see, et suutsime kiiresti
paika panna põhimõõdikud (03.2012, Anu-Mall Naarits)
„Ma ei ole seda tüüpi juht, kes jalutab iga päev ettevõttes ringi ja patsutab töölisi õlale” , (10.2008,
Tarmo Noop)
Emaliku juhi diskursus
Naised rõhutavad ka nn. emalikku rolli juhtimises ehk kellegi jaoks olemas olemist (antud juhul oma
töötajate jaoks).
„Olen nende jaoks olemas selleks, et lahendada ära mingid probleemid ja parandada nende
töötingimusi. (12.2010, Heidy Purga)
Rõhutatakse ka suhete olulisust ja suhtlemisoskuse olulisust tippjuhi töös, meeskonnatöö tähtsust ja
meeskonna rolli organisatsiooni juhtimises, oskust inimesi mõista.
„Kui rääkida juhtimisstiilist, siis mina näen edu võtit dialoogis, just nende inimeste kaasamises kelle
abil on võimalik jõuda tegeliku tulemuseni” (
„Mind aitab alati meeskond. Otsused sünnivad koostöös..... „ ()
„Tippjuhina juhid sa eelkõige inimesi. Sa pead neid suutma mõista, ükskõik kui erinevad nende
iseloomud ka pole.” (09.2008, Anne Mere)
Mehed rõhutavad lisaks meeskonnatööle ja suhtlemisoskustele ka süsteemi ülesehitamise olulisust ja
enda kui juhi autoritaarset rolli nn. tugeva juhi diskursus
„Ma eriti ei jälgi ennast kõrvalt, mul ei ole selleks aega ja mind väga ei huvita ka, kas minu juhtimisstiil
sobib kõigile või mitte. On inimesi, kellele ma sobin, ja inimesi, kellele mitte – see on kinni natuuris”
(01.2010, Joel Volkov)
Väärtustes, mida mees- ja naissoost juhid tunnustavad ja väärtustavad suuri erinevusi ei esinenud.
Mõlemast soost juhid väärtustavad enim meeskonnatööd, suhtlemisoskust ja intuitsiooni.
Diskursus „Läbi raskuste tähtede poole” ehk õrnema poole diskursus
Rääkides juhtimisest ja tööst juhina rõhutavad naised süsteemi ja töö keerukust ja raskusi, mis neil
oma igapäevatöös tuleb ületada ja suurt pingutust, mida see nõuab. Kirjeldatakse ka oma
ebaõnnestumisi. Naised kirjeldavad ja suhtuvad oma ebaõnnestumistesse kriitilisemalt kui mehed.
„Kui ma omal käel alustasin, siis oli esimene pool aastat väga vaevaline. Tegin kõiki neid vigu, mida
enamik väikeettevõtteid teeb. Kujutate ette: sa teed kodulehe valmis, mis peaks sind reklaamima, ja
siis selgub, et seal on 10 külastust päevas, millest kaheksa oled ise teinud ning ülejäänud kaks on
lehelt kohe lahkunud. (03.2012, Anu-Mall Naarits)
„Anni pidi kõik matsud enda peale võtma. Pingutad ja pingutad ja tahad, et kõik oleks hästi ja siis
tuleb üks tädi ja lihtsalt ütleb: „kook on rõve” (09.2010, Anni Arro)
„… nägin kõvasti vaeva kolleegide veenmisega” (09.2008, Anne Mere)
Meessoost juhid mainivad artiklites samuti oma erinevaid ebaõnnestumisi, kuid võtavad
ebaõnnestumisi lihtsamalt ja juhi töö loomuliku osana. Tunnistavad enda rolli nendes
ebaõnnestumistes ja lisavad ebaõnnestumise kirjelduse lõppu n.ö. pehmendavad või selgitavad
laused, mis näitavad seda ebaõnnestumist kas kui kasulikku kogemust, mis aitas jõuda mingi
eesmärgini; kui normaalset nähtust äris – midagi sellist, mida iga õige ärimees peakski kogema
selleks, et edu saavutada ehk tegijal juhtub nii mõndagi diskursus. Ebaõnnestumisi kirjeldatakse kui
kasulikku õppetundi.
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„Mu elu suuremad õppetunnid on olnud just raskustest väljatulemised. (06.2008, Andres Jaadla)
„Tee vigadest endale õppetunnid. See tuleb kasuks, kui oled üle elanud mõne raskema perioodi oma
ettevõttes – see arendab.” (02.2008, Meelis Milder)
„Teiseks ei tootnud MicroLinki IT-ettevõtted nii palju kasumit, kui olime plaaninud, kuid samal ajal
olime algatanud tugeva investeeringuvajadusega Delfi projekti. Kuid need olid hallatavad probleemid,
mis said lõpuks lahendatud” (04.2011, Allan Martinson)
Võrreldes meeste ja naiste juhtimisstiili ja äri edu/ebaedu kirjeldusi siis võib öelda, et naised oma
kirjeldustes pigem võimendavad oma ebaõnnestumisi üles ehk suurendavad nende tähtsust ja mehed
seevastu vähendavad oma ebaõnnestumiste tähtsust kirjeldustes ehk kirjeldatakse ka suuremaid
ebaõnnestumisi kui mitte olulisi.

Töö- ja pereelu ühitamise diskursused
Analüüsis vaadeldi ka kuidas mees- ja naisjuhid konstrueerivad töö- ja pereelu ühitamist ja kuidas
saavad hakkama eraelu- ja avaliku sfääri konkureerivate nõudmistega.
Varasemad uuringud näitavad, et naiste puhul näidatakse pere- ja avaliku sfääri konkureerivaid
nõudmisi sageli problemaatilistena, kujutades naiste edu tööl kui koduse läbikukkumise arvel
toimunut. Seotust kodu ja perega rõhutatakse ka siis kui selles valdkonnas on puudujääke või kui töö
ja isikliku elu on raske ühendada. Vahel rõhutatakse naiste koduse elu detaile ka pehmendamaks
kõrgel positsioonil olevat portreteeritavat.
Meeste puhul on lugudes isikliku elu kirjeldusi vähem, perele viidates ei rõhutata, et edu avalikus
sektoris on toimunud pere ja isikliku õnne arvelt ( Pilvre, 2011)
Pere- ja tööelu ühitamist kirjeldades rõhutasid naissoost juhid, kellel olid pere ja lapsed, et neil kulub
töö peale rohkem aega kui normtööaeg seda ette näeb. Rõhutati töö- ja pereelu ühitamise olulisust
ja et perele peab aega jääma. Noored naisjuhid, kellel veel ei olnud peret mainisid, et nad ei ole tööja pereelu tasakaalu saanud ja avaldasid arvamust, et kas seda ongi vaja.
Naissoost juhid, kel olid juba lapsed rõhutasid, et nad ei võta aega laste arvelt ja pigem teevad
vajadusel tööd enda uneaja arvelt ja peamise töö- ja pereelu ühitamise diskursuse lastega naisjuhtide
puhul võiks nimetada „Ma saan hakkama - ma olen ju ema”
„Aga töö peale läheb mul selgelt rohkem, kui 40t nädalas. Üritan selleks aega võtta iseenda arvelt. Kui
laps on üleval, püüan olla tubli ja aktiivne ema ning sel ajal mitte tööd teha. Üldiselt istun arvuti taha
siis kui ta on magama jäänud” (03.2012, Anu-Mall Naarits) - siin püütakse näidata, et hoolimata
tippjuhi rollist ollakse eelkõige ikka hea ja hoolitsev ema oma lastele ja täidetakse korralikult naise
esmast traditsioonilist rolli- hoolitseda laste eest. Isa olemasolu ja osalemist laste kasvatuses ei
mainita.
„Olen endale sihiks võtnud era- ja tööelu võimalikult lahus hoida. Kindlasti ei õnnestu alati tööpäeva
õigel ajal lõpetada ja öötööd vältida, aga selle poole ma püüdlen.” (09.2008, Anne Mere)
„ Töö- ja eraelu- ma ei ole neid tasakaalu saanud. Kas peakski?” (09.2010, Anni Arro)
„MTÜ puhul pead väga selgelt hoidma piiri töö- ja eraelu vahel. Mul ei ole ülemust ja mul ei ole
tööaega. Umbes aasta eest olin olukorras, kus olin töötanud 2 aastat ilma pausideta. Ühel hetkel sain
aru, et pikemalt niimoodi edasi minna ei saa. Siin teen nüüd selget vahet-vabal ajal tööasjadega ei
tegele” (06.2011, Madle Lippus)
„Tulevikus peab aga Darja täitsa võimalikuks, et ta elab võib-olla hoopis maal ja tegeleb mooside ja
koduse pasta valmistamisega, aidates oma meest tema ettevõtmistes. Darja mees on kokk,…(11.2011,
Darja Saar)
Kahe naissoost juhi intervjuudes töö-ja pereelu ühitamise teemat ei puudutatud.
Eelneva põhjal võib öelda, et töö-ja pereelu ühitamine on naissoost juhtide jaoks oluline teema ja
tunnistatakse, et töö- ja pereelu ühitamine on väga keeruline, aga tasakaalu saavutamise poole
40

püüeldakse. Need naised, kellel on juba lapsed tunnetavad teatud süüd selle üle, et nad ei suuda
ennast kahe rolli vahel jagada nii hästi kui peaks. Seega taastoodavad naised ise traditsioonilisi
soorolle, võttes endale kogu vastutuse pere ja laste eest hoolitsemisel. Naiste intervjuudes ei
mainitud abikaasasid ega nende rolli pere ja laste eest hoolitsemisel. Nooremad naissoost juhid,
kellel veel lapsi ei olnud, suhtusid töö- ja pereelu ühitamise teemasse vähem kriitiliselt, kuid enamus
tunnistas, et tasakaalu leidmine töö- ja pere vahel on siiski oluline.
Ühes intervjuus, kus noor naissoost juht sarnanes kirjeldatud omadustelt ja juhtimisstiililt kõige
rohkem meessoost juhtide kirjeldustega oli intervjuu lõppu lisatud n.ö. pehmendamaks naissoost juhi
üldiselt maskuliinset rolli ja kirjeldati naisjuhti tulevikus võimalikus traditsioonilises naise rollis täitmas
perenaise ja mehe abilise kohustusi, mille läbi püüti näidata, et naise peamine roll on ikka kodus
pottide, pannide juures ja et tegemist on ikka eeskätt naisega.
Võib järeldada, et töö- ja pereelu ühitamise teema on kõige rohkem kantud traditsiooniliste
soostereotüüpide taastootmisest ja naiste esmaseks rolliks peetakse kodu ja pere eest hoolitsemist
kui meeste jaoks vastupidi peetakse esmaseks kohustuseks perele leiba teenida.
Meessoost juhtide intervjuudes oli töö- ja pereelu ühitamise teemat käsitletud pooltes intervjuudes.
Kodu ja pere peeti oma elus väga tähtsateks ja asetati ka paljudel juhtudel tähtsuselt tööst ettepoole.
„Kodu- ja pere on minu jaoks esimesel kohal siis tuleb töö. (04.2012, Aivar Pohlak)
„Enne pere siis töö..” (09.2011, Valdo Kalm)
„Et kodus kõik korras oleks on ülitähtis, ka mu enda jaoks on pere ikka väga oluline” (01.2010, Joel
Volkov)
Meessoost juhtide intervjuude põhjal ei kaasnenud pere tähtsuselt esikohale asetamisega siiski
rohkem ajalist pühendumist perele ega ka rohkemat koduste kohustuste jagamist sest kirjeldades
oma tööpäevi, rõhutasid enamus intervjueeritavatest, et tööpäevad on neil pikad ja naisi hinnati kui
häid abilisi, kes nende elu kergemaks teevad. Seega taastoodavad ka meessoost juhid traditsioonilisi
soostereotüüpe, et mehe roll on olla perele leivateenija ja esikohale seatakse töö ning naise roll on
sealjuures olla oma mehele toeks ja tasakaalustada teda ning hoolitseda kodu ja laste eest.
„Argipäevad on mul töised ja pikad……..”; „kõik mis maailmas toimub, on mõeldud liigi
jätkusuutlikkuse toimimiseks”, „minu naine on hea abiline, ta toetab mind pere tähenduses”;
„lohutust ja lähedust on muidugi vaja ehk siis naist enda kõrvale, nagu see loovatel meestel üldjuhul
käib.” (04.2012, Aivar Pohlak)
„Ma ei ütle, et on olemas meeste ja naiste tööd, aga on mehe ja naise roll, ja mehel on teatud
kohustused, mida ta peab siin elus täitma. Tahes tahtmata kipun kodus üle ruulima. Mul on hea
naine, kes mind tasakaalustab…” (09.2011, Valdo Kalm)
"See ongi minu elu"- (firma kohta-autori märkus); mul on koer, kass, naine ja kolm last. Ei saa öelda,
et ma seda kõike ise planeerisin" (11.2010, Janek Mäggi)
„Pikad tööpäevad, tunde ma ei lugenud, töötasin ilma puhkuseta” (10.2009, Toomas Kruusimägi)
„Kui motivatsioon kaob, olen kodus naise ja lastega.” (06.2009, Rain Käärst)- viidatakse, et primaarse
tähtsusega on töö ja kodu on koht, kus end emotsionaalselt laadimas käia.
„Tormakad inimesed virutavadki aega pere arvelt, eriti mehed.” (11.2008, Aivar Mäe)
„Alles aastate pärast (peale firma käivitamist-autori märkus) hakkavad õhtud ja nädalavahetused
perele jääma.” (04.2008, Peep Aaviksoo)
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Kokkuvõte
Käesolev uurimus koosnes neljast osast, milles esimeses osas analüüsiti soolises lõikes ajalehe
„Äripäev” esikaane uudislugude pea- ja kõrvaltegelasi ning autoreid, teises osas analüüsiti
arvamusartiklite autoreid ja nende profiile soolises lõikes, uurimuse kolmandas osas keskenduti
ajalehe „Äripäev” esikaane piltide ja tekstide võrdlevale analüüsile sugude lõikes ja uurimuse
neljandas osas analüüsiti ajakirjas „Director” rubriigis „Minu äri 10 käsku” ilmunud persoonilugudes
esinevaid diskursusi, mille abil mees-ja naissoost tippjuhid normaliseerivad ja selgitavad oma
karjääriteed ja jõudmist juhi positsioonile, tööd juhina ja juhtimisstiile ning töö ja pereelu ühitamist.
Uurimustöö eesmärgiks oli selgitada välja, milline on naiste esindatus peamistes majandusuudistes,
kas uurimus kinnitab varasemate uurimuste tulemusi, et nn „kõvade uudiste” subjektide hulgas on
naise esindatud väga väikesearvuliselt ja püüdsime jõuda põhjusteni, millest võib naiste väikene
osakaal äriuudiste tegelastena tingitud olla.
Teiseks oluliseks eesmärgiks oli välja selgitada kas ja mil määral ning milliste vahenditega
taastoodetakse või kummutatakse äriuudistes traditsioonilisi soolisi stereotüüpe. Milline on
suhtumine soolise võrdõiguslikkuse temaatikasse ning kas ja kuidas seda temaatikat kajastatakse?
Uurimuse käigus analüüsiti 281 Äripäeva peamist ehk esikaane uudislugu, 543 arvamusartiklit, 1213
esikaane suurt fotot ja põhjalikum kvantitatiivne analüüs viidi läbi 135 esikaane kohta. Ajakirja
„Director” põhjal analüüsiti 37 persoonilugu.
Uurimuses lähtuti sotsiaalkonstruktivistlikust lähenemisest ning peamiste uurimismeetoditena
kasutati tekstide kvantitatiivset ja kvalitatiivset sisuanalüüsi.
Uurimuse tulemusena leidsid kinnitust varasemate uuringute tulemused, et nn „kõvade uudiste”
subjektide eriti esikaane uudislugude hulgas on naissoost isikute esindatus oluliselt madalam kui
meessoost isikute esindatus. Käesoleva uurimuse põhjal oli naissoost isikute osakaal uudislugude
peategelastena 8,33% ja kõrvaltegelastena 14,43% juhtudel. Seevastu esikaane uudislugude autorite
sooline tasakaal erines oluliselt varasemate uurimuste tulemustest. Naissoost uudislugude autorite
osakaal oli 69,53%, mis on väga suur osakaal. Nii nagu uurimusest ka nähtub ei too siiski ainult
uudislugude naissoost autorite suur arv automaatselt kaasa naissoost tegelaste arvu kasvu
uudislugudes kuna ühiskonnas kehtiv soosüsteem, toimetuste sooline koosseis ja teised tegurid
avaldavad samuti olulist mõju. Käesoleva uurimise tulemuste põhjal moodustas küll nn.
traditsiooniliste naiste tegevusalade kajastamine uudislugudes suurima osakaalu kõigist valimis
analüüsitud artiklitest, kuid antud uurimuse maht ei võimaldanud lähemalt uurida, kas see asjaolu on
seotud autorite sooga või mitte.
Väga tugevalt stereotüüpseid ja ka sooteadlikke uudislugusid oli valimis esindatud artiklite hulgas
väga vähe: tugevalt stereotüüpseid oli 3,6% ja sooteadlikke ainult 1%. Arvestades, et paljudel juhtudel
oli artiklites juttu konkreetsetest isikutest ja nende tegevusest ja tehingutest ja ei puudutanud
üldisemaid teemasid siis on see tulemus ootuspärane. Arvamusartiklites oli sooteadlike artiklite
osakaal 4, 97%. Peab küll tunnistama, et teadlikust meeste ja naiste võrdse kohtlemise teemal
kõnelemisest oleme veel päris kaugel ja n.ö. teadlikult teemale pühendatud artikleid võis ühe käe
sõrmedel üles lugeda. Seetõttu arvestasime sooteadlike artiklite hulka ka need, kus oli käsitletud
naiste jaoks olulisi teemasid nagu nt väikeettevõtlus või esitatud sooliselt tasakaalustatult näiteid või
statistilisi andmeid. Uudislugude hulgas leidus ka rohkem soolisi stereotüüpe taastootvaid artikleid
(13,87%) kui arvamusartiklite hulgas (1,47%), mis tuleneb ka otseselt nende artiklite erinevatest
formaatidest, nimelt on arvamusartiklite hulgas väga palju nö tehnilise sisuga artikleid ehk räägitakse
seadustest või fondidest, antakse juriidilist nõu jm teemad. Meeste ja naiste võrdse kohtlemise
edendamise teemal võib perspektiivikaimaks pidada kategooriasse „soopime” liigitunud artiklid.
Nende artiklite peamine puudus oli kas sooliselt tasakaalustamata allikad, subjektid, andmed või
teema käsitlus ainult ühe sugupoole vaatevinklist. Võib öelda, et pühendades natuke rohkem aega,
tahtmist ja energiat sooliselt tasakaalustatud allikate, andmete ja vaatenurkade väljatoomisele on
võimalik olukorda viia oluliselt rohkem sooliselt tasakaalus olevaks. Need on juhtumid, kus väike
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pingutus võiks anda suure edasimineku. Kui uudislugude tekstidega võib üldjoontes rahule jääda siis
probleemsemad on uudislugusid illustreerivad pildid. Erinevalt esikaane uudislugude võrdlemisi
neutraalse sisuga tekstidest on tekste täiendavad ja ilmestavad fotod nii esikaanel kui siselehtedel
kantud soostereotüüpidest ning traditsiooniliste maskuliinsete ja feminiinsete väärtuste
esiletoomisest, nagu meeste tugevus ja tarkus ning naiste tagasihoidlikkus ja allumine ning naiste
kujutamine rohkem läbi nende keha kui näopildi kujutamise. Samuti on naissoost isikute kujutamine
esikaane fotodel (eriti suures plaanis) pigem erand kui reegel ning isegi Norra mõjukaima naissoost
tippjuhi, kellega tehti pikk intervjuu nn esikaane uudisloos, foto ei väärinud esikaanel presenteerimist
ja selle asemele oli esikaanel illustreeriv foto meeste ja naiste jalgadega. Arvestades, et artikleid
illustreerivatel fotodel on teksti täiendav ja lahtiseletav mõju ning fotol kujutatut haarab inimene
esimesena ja see sööbib ka paremini inimese mällu, siis omavad fotod väga olulist mõju. Seetõttu on
eriti oluline, et artikleid illustreerivatel fotodel kujutatu ei taastoodaks traditsioonilisi soolisi
stereotüüpe - sest näiteks pannes kokku sooteadliku sisuga artikli ning sinna juurde traditsioonilistest
stereotüüpidest kantud kujutise on kogutulemuseks ikkagi pigem fotol kujutatud traditsiooniliste
stereotüüpide edasikandumine.
Ajakirja „Director” persoonilugude põhjal läbiviidud diskursuse analüüsid kinnitasid samuti ka
varasemate uurimuste tulemusi (Pilvre, 2011: 80) patriarhaalsele ideoloogiale vastavate
seaduspärasuste kohta, mille kohaselt lähtub naiste kujutamine meedias vastuolust nende tegevuse
vahel avalikus sfääris ja „olemuslikust” kuulumisest privaatsfääri. Traditsiooniliste stereotüüpide
taastootmist esines nii naissoost kui meessoost persoonilugude peategelaste poolt. Uurimuse käigus
kogutud andmete hulk ja uurimuse käigus esilekerkinud uued küsimused vajaksid kogutud andmete
põhjal süvitsi minemist kvalitatiivseid uurimismeetodeid kasutades, mida kahjuks antud uurimuse
maht ei võimalda. Üheks edasiseks uurimissuunaks võiks olla meediaorganisatsioonides valitseva
soosüsteemi mõju uurimine- seda nii organisatsiooni ülesehituse ja juhtimise kui ka andmete ja
allikate leidmise ja valiku printsiipide analüüsimine soolises lõikes.
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Kodeerimisjuhend
Meeste ja naiste representeerimine ajalehes Äripäev
Kodeerimisühik on 1 artikkel
A. Artikli tunnused
1. Ilmumise kuupäev (päev, kuu, aasta)
2. Autor (nimi)
3. Pealkiri
B. Artikkel
B1. Rubriik (nimetus)
B11. Alajaotus (nimetus)
B2. Teema
B21. Majanduspoliitika, strateegiad, moodulid jm.
B22. Majandusindikaatorid, statistika, börsitehingud jm.
B23. Majanduskriis, pankrotid, riigi päästepaketid, ettevõtete ülevõtmised
ühinemised jm.
B24. Vaesus, sotsiaalne heaolu, abi jm.
B25. Naiste osalemine majandusprotsessides
B26. Tööturu teemad (streigid, a/ü jm.)
B27. Regionaalareng, põllumajandus jm.
B28. Tarbimisega seotud teemad, tarbijakaitse pettused jm.
B29. Transport, liiklus, infrastruktuur jm.
B30.Muud teemad
(B30 ettevõtlus, B30 riigihange, B30korruptsioon, B30välissuhted, B30muu)
B3. Autor
B31. Sugu
B311. Mees
B312. Naine
B32. Profiil
B321. Meedia esindaja
B322. Ettevõtja
B323. Organisatsiooni esindaja
B324. Erialaekspert
B325. Arvamusliider
B4. Artikli persoon/keskne isik
B41. Sugu
B411. Mees
B412. Naine
B42. Tegevusvaldkond (Statistikaameti jaotus ettevõtete tegevusalade kohta)
B421. Mäetööstus
B422. Töötlev tööstus
B423. Elektrienergia, gaasienergiaga varustamine
B424. Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
B425. Ehitus
B426. Hulgi- ja jaekaubandus
B427. Veondus ja laondus
B428. Majutus ja toitlustus
B429. Info ja side
B4291. Finants- ja kindlustustegevus
B4292. Kinnisvaraalane tegevus
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B4293. Kutse- teadus- ja tehnikaalane tegevus
B4294. Haldus-ja abitegevused
B4295. Haridus
B4296. Tervishoid- ja sotsiaalhoolekanne
B4297. Kunst, meelelahutus- ja vaba aeg
B4298. Põllu- ja metsamajandus
B4299. Muu teenindus
B43. Positsioon
B431. Tippjuht
B432. Keskastmejuht
B433. Ettevõtja
B434. Erialaekspert/Spetsialist
B435. Poliitik
B436. Riigi/vallaametnik
B437. Vabaühenduste esindaja
B438. Muu
B44. Eraeluliste andmete (lapsed, pere, kodu, sõbrad, hobid) esitamine artiklis
B441. On esitatud
B442. Ei ole esitatud
B45. Foto
B451. Foto puudub
B452. Esikaane foto artikli peategelasest
B453. Illustreeriv esikaane foto naissoost tegelastega
B454. Illustreeriv esikaane foto meessoost tegelastega
B455. Siselehe foto artikli peategelasest
B456. Siselehe illustreeriv foto meessoost tegelastega
B457. Siselehe illustreeriv foto naissoost tegelastega
+ keskse uudisloo ja esikaane fotode kvalitatiivne analüüs (riietus, hoiak, vaade, taust)
ja ärilausete (N: „Päeva nägu”) tekstianalüüs
B46. Persooni/peategelase roll/funktsioon artiklis
B461. Kõneisik
B462. Ekspert
B463 Isikliku kogemuse jutustaja
B464. Ohver
B465. Kõnealune isik
B467. Muu (Kahtlusalune isik)
B47. Persooni/peategelase isiku soo mainimine
B471. Jah
B472. ei
B48. Artiklis isiku esitlemine tema abikaasa kaudu (N: hr. X abikaasa või pr. Y abikaasa
B481. Jah
B482. Ei
B5. Artikli üldine meelestatus
B51. Tugevalt stereotüüpne – naisi on kujutatud ohvrite või seksobjektidena, mehi
tugevate juhtidena
B51. Traditsioonilisi soolisi stereotüüpe taastootev (naiste ja meeste traditsiooniliste
soorollide normaliseerimine- naised hoolitseja rollis, mehed leivateenija rollis)
B52. Soopimedad artiklid- teemakäsitlus nõuaks soolise perspektiivi sissetoomist või
soolist tasakaalustatust arvamuste esitamisel
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B53. Sooteadlik- astuvad vastu traditsioonilistele soolistele stereotüüpidele, debatid
sooteemadel inimõiguste vaatevinklist lähtudes (N: töö-ja pereelu ühitamine,
naisettevõtlus jm.), sooline tasakaalustatus allikate valimisel – meeste ja naiste arvamuste
tasakaalustatud esitamine, soolises lõikes statistika esitamine, soospetsiifilised artiklid,
mis käsitlevad meeste ja naiste võrdseid võimalusi (n: sooline palgalõhe, klaaslae efekt
vm.)
B6 Meeste ja naiste võrdse kohtlemise teema tõstatamine artiklis
B61- jah
B62-ei
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