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Abstract  

Out of the 100 biggest media companies in the world, only 6 have a female CEO. The lack of 

female representation in leadership roles is a known fact, and the media field is not an 

exception to that. However, in swedish public service media companies there seems to be 

significantly more women in leadership positions. SVT has now had four female CEO’s in a 

row, including the current one Hanna Stjärne.    

The purpose of this essay is to investigate why there are more female leaders in SVT public 

service than there are in the commercial media companies. To learn more I conduct semi-

structured interviews with three women who currently work, or has worked, in high 

leadership roles at SVT. I ask them about their experiences of working for SVT and 

commercial companies, what motivates them, their style of leadership and the importance of 

diversity and networking. This resulted in a thematic analysis of 8 themes: Leadership, drive, 

SVT as a workplace, public service VS commercial companies, networking and mentorship, 

women and men in the workplace, diversity and advice. The results show that SVT being 

independently run by the state trough a foundation plays a big part in the company’s work for 

equality, and the results that it has had with more female leaders in the workplace.  
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Inledning 
Även om de flesta män och kvinnor i Sverige lönearbetar idag så är arbetsmarknaden 

uppdelad efter kön. Män är i majoritet i den privata sektorn och kvinnor i den offentliga. De 

mest kvinnodominerande branscherna är vård och omsorg med 84% kvinnor samt 

utbildningsväsendet där 75% är kvinnor (Regnö 2013). Detta är ett uttryck för den så kallade 

horisontella utvecklingen. Den s.k. vertikala arbetsfördelningen gör sig i uttryck av att det 

finns fler män ju högre upp i hierarkin man kommer (Regnö 2013). Av världens 100 största 

medieföretag är det exempelvis bara 6 som har en kvinnlig VD. 30 av de 100 företagen saknar 

helt kvinnor i ledningsgruppen (Nordicom 2018). I den privata sektorn är mansdominansen 

störst, där är 72% av cheferna män. Enligt Resume (2016) är det vanligare med kvinnliga 

mediechefer inom public service än kommersiella bolag. Jag undrar vad detta kan bero på, 

samt vad kvinnors egna upplevelser av detta är.  

 

Syfte 
Mitt syfte är att undersöka kvinnligt ledarskap inom SVT ur ett genusvetenskapligt 

perspektiv. Kvinnliga chefer är vanligare inom public service, och jag vill ta reda på vilka 

faktorer detta kan bero på. Detta gör jag genom att intervjua tre högt uppsatta kvinnliga chefer 

på SVT. Undersökningen baserar sig alltså på vad de kvinnliga chefernas egna upplevelser 

och synpunkter är, av att det idag finns fler kvinnor i ledningspositioner inom public service. 

Jag är intresserad av deras upplevelser av att jobba som kvinnlig chef inom public service, hur 

de kom till dessa positioner och vilka hinder de stött på vägen till toppen. Jag är även 

intresserad av hur dessa kvinnliga chefer förhåller sig till SVT’S riktlinjer om mångfald.   

 

Frågeställningar  

- Hur upplever kvinnliga chefer på SVT sitt chefskap gällande drivkraft, ledarstil och 

mångfaldsarbete?  

- Vad är deras synpunkter gällande varför det är fler kvinnliga chefer inom public 

service?  
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Material  
Mitt material består av tre intervjuer av högt uppsatta kvinnliga chefer för SVT, varav en inte 

längre jobbar kvar. Jag skickade brev till två tidigare VD:ar på SVT, varav en ställde upp på 

intervju. SVTs nuvarande kvinnliga VD menade att hon inte hann med en intervju. Resterande 

två intervjudeltagare fick jag kontakt med via en gruppchef på SVT. Jag ringde och förklarade 

att jag behöver ytterligare två högt uppsatta chefer på SVT, vilket ledde till att jag fick 

mailadress till dessa två, och vi kom fram om ett möte för intervju. Intervjuerna tog cirka en 

halvtimme var, en var totalt 40 minuter lång. För att känna trygghet fick intervjudeltagarna 

tillgång till ett informationsblad gällande anonymitet, konfidentialitet och publicering innan 

intervjun ägde rum.  

 

Urval 
Denna studie har tillämpat ett snöbollsurval, som ofta används vid kvalitativa studier. Det är 

en urvalsmetod där forskaren kontaktar personer som den finner relevanta för studien. Genom 

dessa människor kan forskaren därefter bli tipsad om andra intressanta personer till sin studie 

(Bryman & Bell 2003 s.126). En möjlig nackdel med denna metod är att den inte är 

representativ för populationen, eftersom att valet av intervjupersoner inte är slumpmässigt. 

Intervjudeltagarna fick alla välja plats för intervjun, för att de ska känna trygghet. Två valde 

att intervjuas på sin arbetsplats, och en valde att intervjuas på ett Café. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. Jag har försökt urskilja återkommande teman och mönster i materialet. 

Alla kvinnor har (eller har haft) en högt uppsatt chefsposition på SVT. Detta då uppsatsens 

fokus ligger just på kvinnligt ledarskap inom SVT, public service. 

 

Bakgrund  
Den svenska public service modellen har grundats i politiska mål om programkvalitet, 

reklamfrihet samt allmän tillgänglighet, samtidigt som det ska vara saklig och opartisk 

informationsförmedling (Djerf-Pierre 2007 s.412). Enligt Monica Löfgren-Nilsson har SVT 

gjort en betydande insats för att uppnå jämställdhet sedan 1970-talet. Som public service-

företag lyder SVT under statliga förordningar. Jämställdhet utgör en del av det demokratiska 

uppdraget, vilket gör att det ställs högre krav på SVT än på övriga svenska (kommersiella) 

medier. Ett exempel som hon tar upp är när en forskningsrapport 2004 visade att kvinnor var 

underrepresenterade i nyhetssändningarna. Rapporten orsakade en offentlig debatt kring 
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SVT:s demokratiska uppdrag och skapade rubriker i flera nyhetsmedier, även om situationen 

faktiskt var liknande på många svenska medier (Löfgren- Nilsson 2015 s.199).  På SVT:s 

egna hemsida kan man läsa om deras policy för ”Sverigespegling” och likabehandling:  

”SVT är till för alla 

Alla människor är lika mycket värda. 

SVTs program ska spegla befolkningens olika behov, intressen, perspektiv och åsikter. 

Alla ska känna igen sig i SVT:s utbud. 

När vi anställer personal ska vi alltid tänka på att ha ett brett spektrum av kompetenser 

och erfarenheter. Varje enskild rekrytering ska föra in ny kunskap om vår publik. 

Alla ska känna sig trygga på SVT. Diskriminering, trakasserier och mobbing i alla former ska 

motverkas. 

SVT välkomnar olikheter med hänsyn till ålder, kön, könsidentitet eller annat uttryck, 

etnicitet, religion eller andra övertygelser, sexuell orientering, funktionsnedsättning och 
behov av tillgänglighet. Hänsyn ska också tas till sociala och regionala aspekter. 

Sveriges befolkning ska avspeglas i såväl utbud som i sammansättning av vår personal. 

SVT har som mål att vara till för alla, och i takt med att samhället utvecklas bör det återspeglas i 

programutbudet. 

Det är viktigt att tänka på detta vid exempelvis casting, rollbesättning, val av medverkande, 

inspelningsmiljöer och så vidare. 

SVT ska undvika generaliseringar och låta människor framträda som individer.” (SVT.se 2019) 

 

 

Disposition 
Efter inledning redogör jag för material, urval och bakgrund. Därefter redogör jag för tidigare 

forskning, samt teorin som jag använder mig av i denna uppsats. Detta följs av en redogång av 

metod. Därefter kommer analys och slutdiskussion. Slutligen följs detta av källor och bilagor.  
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Tidigare forskning  
Jag kommer här att redogöra för boken ”Media-amazonerna” av Cecilia Zadig & Gunlög 

Israelsson, 2007. Cecilia Zadig arbetar med ledarskapsutveckling och är personlig coach och 

Gunlög Israelsson är verksam som koordinator för redaktionell praktik vid JMK Stockholm 

universitet. Sedan kommer jag även att redogöra för genusforskaren Klara Regnö’s 

avhandling ”Det osynliggjorda ledarskapet” 2013, som handlar om kvinnliga chefer inom 

vården.  

Cecilia Zadig och Gunlög Israelsson genomförde år 2006 en webbundersökning om 

mediakvinnors erfarenheter, samt hur de leder och tacklar maktspelet i sin situation. Studien 

omfattar 147 deltagare, och innehåller 42 frågor (Zadig & Israelsson 2007 s.14). Frågorna 

kretsar kring kvinnors erfarenheter i mediabranschen, faktorerna för framgång samt hur de 

hanterar maktspel på sin arbetsplats. De beskriver olika slags ledare men de kommer fram till 

att den mest framgångsrika ledarstilen är teamledaren/lagledaren (Zadig & Israelsson 2007 

s.18). För lagledaren är målet viktigare än karriären, de drivs av en vision och tro på att 

förverkliga sina egna idéer. Nyckeln är att de lyckas engagera sina medarbetare om deras 

visionen, och därmed driver de sina medarbetare till framgång. En annan skillnad mellan högt 

och lågt uppsatta kvinnliga chefer är att de högt uppsatta kvinnliga cheferna vet hur de ska 

lägga fram idéer på bästa sätt hos sin chef. De är ofta även duktiga konfliktlösare på 

arbetsplatsen (Zadig & Israelsson 2007 s.19). 

Klara Regnö skriver i sin avhandling ”Det osynliggjorda ledarskapet” 2013 att makt är 

ständigt närvarande i mänskligt samspel, och ett sätt att fånga maktdimensioner av kön är att 

undersöka hur människors handlingsutrymme begränsas eller möjliggörs i en given situation. 

Ett maktperspektiv är en förutsättning för att kunna upptäcka ojämlikhet på arbetsplatsen 

enligt hennes argument. Mänsklig samvaro ordnas utifrån kön, och kön kan då ses som ett sätt 

att uttrycka maktrelationer (Regnö 2013 s.48). Män är i majoritet på chefsnivån i mer än 90 

procent av arbetsmarknadens branscher. Det råder en stark mansdominans när det gäller 

chefspositionerna i den privata sektorn. Där är 72 procent av cheferna män enligt Regnö 

(2013 s.31). Dock är kvinnor i majoritet på chefspositioner inom den offentliga sektorn 

påpekar hon. Detta gäller vård och omsorg, socialtjänst, och veterinärverksamhet. Regnö slår 

dock fast att det är enklare för män att bli chefer både inom den privata och offentliga sektorn 

(Regnö 2013 s.34).  
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Regnö menar att kön ska ses som en struktur i en socialt konstruerad verklighet. Makt är 

centralt för förståelsen av kön, då uppdelningar och hierarkier skapas utifrån kön. Att kön 

strukturerar mänsklig aktivitet betyder i sin tur att kön faktiskt kan betraktas som en struktur 

(Regnö 2013 s.39).  Detta är ett feministiskt perspektiv som uppkom redan på 70-talet enligt 

Regnö (2013 s.39).  Man ser alltså kön som en social praktik, inte bara något man har och är. 

Detta är också något man jobbar ständigt för att upprätthålla. Strukturer är inte heller något 

fast utan kan ses som en pågående praktik menar författaren. Därför är det möjligt med en 

förändring. Regnö skriver: 

Strukturer återskapas av människor, men människors förmåga till självreflektion gör det 

möjligt att ifrågasätta rådande förhållanden och att handla utifrån de slutsatser man drar. 

(Regnö 2013 s.41).   

Ett maktperspektiv är en förutsättning för att kunna upptäcka ojämlikhet på arbetsplatsen 

menar hon. Detta eftersom att mänsklig samvaro ordnas utifrån kön, vilket innebär att kön kan 

ses som ett sätt att uttrycka maktrelationer. Att se hur kön görs, skapas och ordnar människors 

samvaro är detsamma som att se hur makt opererar, slår hon fast (Regnö 2013 s.48). För att 

kunna synliggöra maktdimensioner av kön i organisationer behövs enligt Regnö en dubbel 

blick som belyser handlingsutrymmet i interaktioner samt sammanhanget för dessa 

interaktioner (Regnö 2013 s.48). Regnö påpekar att makt kan vara både produktiv och 

repressiv. Den är produktiv när det kommer till människans skaparkraft, förmågan att skapa 

och förändra. Den är repressiv när den begränsar människors möjligheter eller kontrollera 

andra villkor. Eftersom att makt finns på alla nivåer i samhället, kan det påverka 

föreställningar och tillgång till materiella resurser som möjliggör och begränsar människors 

handlande, i interaktioner, i människors självbilder och identitet. Makt i relation till kön blir 

synlig genom att makt strukturerar människors relationer utifrån kön enligt Regnö (2013 

s.48). Författaren menar att sammanhanget i organisationer kan delas in i kulturella och 

materiella förhållanden. Materiella villkor handlar enligt Regnö om hur organisationer är 

uppbyggda, hur arbetet är organiserat och fördelas mellan personer, hur ansvar och 

befogenheter är fördelade, och hur hierarkier ser ut. (Regnö 2013 s.49). Regnö redogör för tre 

olika uttryck för könens åtskillnad i organisationer. Dessa är antalsmässig fördelning mellan 

könen, grad av segregering mellan könen i sysslor, yrken och positioner och inte minst 

hierarkisk fördelning mellan könen gällande inflytande och makt. Till materiella förhållanden 

räknas även hur utfört arbete värderas i form av lön, hur byggnader ser ut och är belägna, 

placering av rum och liknande (Regnö 2013 s.49). När det kommer till kultur så verkar makt 
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genom kultur som makt över tanken, enligt henne. Detta kan vara symboler, skämt som kan 

inkludera vissa och exkludera andra människor på arbetsplatsen. Den kan även handla om 

könsmärkning, som innebär att ett visst kön anses vara mer naturligt lämpad till att föra vissa 

sysslor, positioner och platser (Regnö 2013 s.50).  

När det kommer till förändring inom organisationer påpekar hon att det kan komma från olika 

håll, inte bara från organisationen själv utan även av samhället genom till exempel lagstiftning 

eller tydliga mål om jämställdhet och mångfald.  Förändrade materiella villkor i 

organisationer som jämn könsfördelning, kan påverka kulturen i organisationen i form av till 

exempel föreställningar kring kön och könsmärkning av sysslor och positioner slår författaren 

fast (Regnö 2013 s.53). Förändringar i organisationer mot jämställdhet i arbetsplatsen kan 

vara ett resultat av medvetna strävanden, men det behöver inte alltid vara det. Förändring kan 

ske över tid genom små vardagliga förändringar, eller genom större förändringar via 

organisering på samhällsnivå eller global nivå. I människors interaktioner finns ständigt 

möjligheten att reproducera eller omförhandla rådande maktförhållanden enligt Regnö (2013 

s.56). Författaren argumenterar dock för ett intersektionellt perspektiv när man ser efter 

maktdimensioner på arbetsplatsen. Maktordningar verkar samtidigt i ett mångfasetterat 

samspel, slår hon fast (Regnö 2013 s.57). 

Även etnicitet och klass görs i organisationer, menar Regnö. Begreppet etnicitet kan användas 

för att beteckna den kulturella, språkliga eller religiösa bakgrund som en människa har. Alla 

människor har alltså en etnicitet. Arbetsorganisationer kan dock bidra till att skapa och 

upprätthålla föreställningar om kulturell och etnisk särart genom att vissa grupper ses som 

mer lämpade att utföra vissa arbetsuppgifter i organisationer (Regnö 2013 s.58). Ett resultat 

av dessa processer är att etnicitet och invandrare definieras i motsats till svenskhet, där 

svenskar och svenskhet inte anses ha någon etnicitet (Regnö 2013 s.58).  

 

Ledarskap och kön 
Enligt Regnö har män och manlighet utgjort normen för ledarskap (Regnö 2013 s.69). 

Normens position är en överordnad position, då den som tillhör den har tolkningsföreträde, 

dvs. möjligheten att definiera vad som är normalt och naturligt. På så sätt är norm som ideal 

och norm som social position sammankopplade, enligt Regnö. Könsfördelningen på en 

arbetsplats påverkar föreställningar om ledarskap och kön. Hon pekar på att studier har funnit 

att föreställningarna kring ledarskap ligger nära föreställningarna om manlighet (Regnö 2013 

s.68). Studier som har undersökt hur kvinnors representation på ledningsnivå påverkade 
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kvinnosynen visade att en låg andel kvinnor på ledningspositioner resulterade i mer negativa 

och stereotypa föreställningar om kvinnor. I dessa organisationer fanns även snävare 

föreställningar om lämpliga beteenden för kvinnor, jämfört med organisationer som hade fler 

kvinnor i ledningspositioner (Regnö 2013 s.67). Närheten mellan föreställningar om 

manlighet och föreställningar om ledarskap har medfört att män i ledarskapspositioner inte ses 

som tillhörande en könskategori, enligt Regnö. Utan den manliga könsmärkningen har endast 

blivit synlig av att kvinnor i chefspositioner utmanat bilden av den vanliga (manliga) chefen 

(Regnö 2013 s.65). Eftersom att dessa konstruktioner av kvinnlighet och ledarskap motsäger 

varandra, kan det skapa förvirring om vad kvinnlighet och ledarskap är. Chefer som är 

kvinnor har alltså betraktats som avvikande, de är ”Kvinnliga chefer”. Regnö skriver att 

kvinnor i ledning relateras till den manliga normen genom att de beskrivs som avvikande på 

två sätt: Antingen betraktas de lika, men bristfälliga, i förhållande till vanliga (manliga) chefer 

eller så beskrivs de som i grunden olika, vilket innebär att de förväntas bidra med så kallade 

”kvinnliga” egenskaper (Regnö 2013 s.65).   

Regnö menar att människors placering i organisationers hierarkier ger olika tillgång till 

resurser och skapar olika möjligheter. I stället för att se människors karriärmönster och 

beteenden som ett resultat av individuella egenskaper, visade Kanters studie av ett 

amerikanskt företag hur placeringen i organisationers hierarkier skapar olika villkor, vilket 

formar beteendet på arbetsplatsen (Regnö 2013 s.62). 
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Teori  
Jag kommer att redogöra för medieteoretikern Pierre Bourdieus bok ”Den manliga 

dominansen” 1999 för att förklara maktstrukturer i samhället och mellan kvinnor och män. 

Jag kommer även att redogöra för professorn Yvonne Due Billings bok ”Viljan till makt?” 

2006 för hennes tolkning av Elisabeth M. Wilsons teorier om bristen på kvinnliga chefer i 

toppen. Slutligen redogör jag för professorerna Anita Göransson och Monika-Djerf Pierres 

teorier i bokantologin ”Maktens kön” 2007.  

Pierre Bourdieu skriver i ”Den manliga dominansen” (1999) om hur ett maktsystem och 

strukturer i samhället påverkar oss. Han tar särskilt upp den manliga dominansen som en del 

av världens ordning. Bourdieu menar att män styr främst med ett symboliskt våld (Bourdieu 

1999 s.11). När det kommer till kön så har det biologiska blivit socialiserat och tvärtom. Det 

har alltså skett en förväxling mellan orsak och verkan. Människan har själv lagt till 

egenskaper till det biologiska könet som har blivit ingrodda och accepterade som naturliga. 

Dessa är dock socialt skapade egenskaper enligt Bourdieu, som samhället i stort stämplat som 

naturliga. På så vis blir genus ett bekönat habitus- alltså en tilldelning av egenskap som man 

omedvetet tar till sig och upplever vara en del av sig själv. Samhället ifrågasätter inte utan 

legitimerar istället denna ordning. Detta gör att strukturer och föreställningar om män och 

kvinnor förblir obemärkta, även fast de utgör grunden i vårt samhälle (Bourdieu 1999 s.13).  

Bourdieu uppmärksammar de binära oppositionerna mellan könen. Han menar att i 

förhållandet mellan könen så är det mannen som har företräde. Han är den offentliga som 

visar ansiktet utåt medan kvinnan är tilldelad den privata sfären. Han är aktiv och hård medan 

hon är mjuk och passiv, man ställs alltså som motpoler. Bourdieu kritiserar detta och menar 

att det är en mycket förenklad bild (Bourdieu 1999 s.30). Det är inte den biologiska kroppen 

som skapat skillnader enligt Bourdieu, utan det är det man har konsturet runt det biologiska 

som är grunden till framställningen om könen. I och med detta framställs mannen som först i 

hierarkin. Dominansrelationen legitimeras just för att man gjort den till en del av biologisk 

natur- Men som i själva verkat är en social konstruktion (Bourdieu 1999 s.35). Han menar att 

den dominerade, spelar efter denna strukturs regler som gynnar den symboliskt dominerande, 

och eftersom denna process blivit legitimerad av samhället ifrågasätts det inte. Den 

dominerade, kvinnan, bär med sig en skev föreställning om sig själv. Ett exempel på detta är 

kvinnors skeva kroppsbild som är en del av det symboliska våldet, vilket framställs som 

naturlig. Ett annat exempel på denna internaliserade misogyni är att kvinnor trycker ner eller 

har en nedvärderande syn om andra kvinnor (Bourdieu 1999 s.48).  
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Yvonne Due Billing tolkar Elisabeth M. Wilsons teorier om varför det finns färre kvinnliga 

chefer i boken ”Viljan till makt?” 2006. Den första teorin, bristteorin handlar om synen om att 

kvinnor saknar brist på ambitioner och ledarförmåga. Den andra teorin ger familjemässiga 

skäl till varför det finns så få kvinnliga chefer. Där är det svårigheten med att balansera 

mellan familj och karriär som ställer till det. Den tredje teorin handlar om val. Wilson menar 

att kvinnor vet vad som förväntas av de men de väljer självmant att avstå från chefsposten, 

bland annat eftersom att de inte gillar (den manligt formade) kulturen som råder i ledningen 

(Billing 2006 s.9).   

Anita Göransson skriver i ”Maktens kön” 2007 om vad som utmärker kvinnliga ledarna som 

är på höga ledarpositioner. Hon kom fram till att det fanns strukturella orsaker till att kvinnor 

och män får olika livsvillkor. Det finns en uppdelning med mansdominerade och 

kvinnodominerade yrken (mindre betalda och sämre villkor), och ju högre upp i ledningen 

desto mindre kvinnor fanns det (Göransson 2007 s.13). Hennes undersökning innehåller 

ledare från både höga och mindre höga positioner i mediebranschen. Endast 26% av 

deltagarna var kvinnor. Hon påpekar att kvinnor är mindre benägna att bli chefer trots att de är 

mer utbildade än sina manliga kollegor på alla nivåer. Kvinnorna hade inte heller lika lön som 

sina manliga kollegor, och störst var löneskillnaden på chefsnivå (Göransson 2007 s.13). 

Monika Djerf-Pierre menar att mediefältet är speciellt i och med att det befinner sig i ett 

kraftfält mellan tre styrsystem- politiken, professionen, och marknaden. Detta påverkar vem 

som får besitta maktpositioner och vilka som inkluderas i medieeliten slår hon fast (Djerf-

Pierre 2007 s.411). Djerf-Pierre menar att alla organisationer genomsyras av föreställningar 

om manligt och kvinnligt, och att mediaorganisationer inte är undantag från det. 

Föreställningarna påverkar både organisation och innehåll. Hon menar dock att män och 

kvinnors villkor har förändrats med tiden, likaså synen på det manliga och det kvinnliga. Hon 

menar till exempel att journalismen var ”rena herrklubben” och etablerades som en manlig 

institution. I början av 90-talet blev kvinnorna fler, men saknade tillträde till de professionella 

sammanslutningarna (Djerf-Pierre 2007 s.417). Hon poängterar dock att 

kvinnorepresentationen på journalistiken inte är densamma som i toppositioner inom 

mediabranschen. År 2001 var endast 26% av media eliten kvinnor, och endast public service 

medierna och populärpressen hade över 40% kvinnor i toppositioner (Djerf-Pierre 2007 

s.424).  
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Hon skriver om medieeliten att de ofta kommer från en högre klassbakgrund, och att 

hushållsinkomsten i medieeliten är näst högst efter näringslivet (Djerf-Pierre 2007 s.427). De 

kvinnliga ledarna har oftast en journalistutbildning medan männen istället tenderar att ha en 

ekonomiutbildning. Djerf-Pierre poängterar att journalisthögskolan är ett utbildningskapital 

som har en särskild betydelse för kvinnornas möjligheter att erhålla en topposition (Djerf-

Pierre 2007 s.428). Hon skriver att mediaeliten är en etniskt svensk elit, detta eftersom att 

personer i medieliten som har invandrat till Sverige från ett annat land var endast 4% år 2001 

(Djerf-Pierre 2007 s.431). Hon menar även att arbetsplatser med kommersiella mål tenderar 

att ha ledare med politiska åsikter lutande mer åt höger, medan public service anställda istället 

lutar mer åt vänster. Författaren menar att männen dominerar VD-positionerna och hänvisar 

till en undersökning som visar att mediamännen på de ekonomiskt ledande positionerna har en 

habitus som liknar näringslivselitens när det kommer till åsikter livsstil samt livsvillkor. Detta 

kan vara en bidragande faktor till att mer män väljs till att bli VD på kommersiella 

mediaföretagen (Djerf-Pierre 2007 s.434).  

De mediesektor där kvinnor finns i ledningspositioner är främst inom SVT Sveriges radio och 

populärpressen. Hon menar att det beror på att den politiska jämställdhets diskursen fått störst 

inflytande på public service företagen. Och eftersom att populärpressen har kvinnor som 

främst målgrupp finns kvinnor i ledningspositioner där med (Djerf-Pierre 2007 s.432). Hon 

menar att kvinnorna i medieeliten utmärker sig från andra genom att de tenderar att vara 

yngst, ha yrkesverksamma mödrar, och att de upplever mycket stöd från omgivningen. Detta 

gäller både från familjen och från en stöttande chef på arbetsplatsen. Kvinnorna i medieeliten 

är även den grupp som nätverkar mer än alla andra yrkesgrupper. Kvinnor är oftast mer 

vänster än män, men i medieliten är skillnaden liten- de är alltså mer åt höger än andra 

kvinnliga eliter. De har även den största uträckningen av populärkulturell konsumtion. Djerf-

Pierre sammanfattar mediaelitens kvinnor såhär:  

”De kvinnliga toppcheferna i medierna har därmed betydligt mer socialt kapital än männen: 

de har större nätverk, fler mentorer och stödpersoner samt ett starkare professionellt och 

socialt stöd från omvärlden i karriären. Kvinnliga medialedare har även i många avseenden 

mer socialt kapital än andra kvinnliga ledare och kan därmed betecknas som en nätverks-

elit.” (Djerf-Pierre 2007 s.432).  
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Metod  

Jag kommer i denna undersökning att redogöra för professorn inom psykologi Bill Gillham’s 

bok ”Forskningsintervjun, tekniker och genomförande”, (2008) för en kvalitativ 

insamlingsmetod. Jag kommer redogöra för professorn Alan Bryman’s bok ”Social research 

methods”, (2004), för en tematisk analysmetod. Slutligen redogör jag kort för validitet och 

reliabilitet utifrån sociologen Asbjørn Johannessen och docenten Per Arne Tuftes bok 

”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” (2003).  

Jag anser att intervjumetoden är den mest passande metoden för att få fram den information 

jag behöver till min undersökning. Jag använder mig uv halv strukturerade intervjuer, då 

Gillham menar att detta är bäst passande när det kommer till att intervjua elitpersoner 

(Gillham 2008 s.83). Halvstrukturerad innebär att alla intervjudeltagare får samma öppna 

frågor som följs upp med följdfrågor (Gillham 2008 s.103). En halvstrukturerad intervju 

tillåter att rama in frågan samtidigt som respondenten kan svara ganska fritt. Det blir en 

intensivare och mer övergripande intervju då denna intervjumetod är väldigt fokuserad 

(Gillham 2008 s.107). En halvstrukturerad intervju tillåter även tydligare frågor, vilket ger 

mer konkreta svar från respondenterna. Detta gör att svaren blir lättare att sammanställa i 

analysen (Gillham 2008 s.109). Jag använde mig även av Gillham för att formulera 

intervjufrågorna, som ska täcka min problemformulering. Frågorna delades in i tre grupper 

efter Gillham’s teori om en inledande del, en huvuddel och avslutande del. Detta för att få en 

övergripande helhetsbild (Gillham 2008 s.40). 

 

Elit intervju 
Till min studie intervjuade jag tre högt uppsatta chefer på SVT. Dessa intervjupersoner kan 

man säga tillhör eliten. Gillham menar att ordet ”elit” kan göra många personer obekväma. 

Men han menar att termen ”elitintervjuande” är en förkortning för den typ av intervjuande 

som har ett distinkt värde. Det handlar om att prata med människor som är särskilt kunniga 

inom ett visst forskningsområde eller inom den kontext en forskar om (Gillham 2008 s.83). 

De befinner sig i maktpositioner och är en del av ett nätverk av andra människor och 

intuitioner – och kan därmed kontrollera eller underlätta tillgång till dessa. Gillham menar att 

dessa ofta är komplexa personer. Detta genom att de vet mer om forskaren i vissa fall men de 

kommer också att vara uppmärksamma på implikationerna av vissa frågor och sina svar på 

dem (Gillham 2008 s.83). De är inga naiva subjekt och kommer inte att snällt underordna sig 

förberedda frågor av forskaren. Han menar att på grund av detta kan intervjun vara högst löst 
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strukturerad (Gillham 2008 s.83). Det kan hända att forskaren får överge sitt perspektiv 

eftersom det kan hända att intervjupersonerna har ett mer gediget grepp om ämnet. Svar som 

”Du ställer fel fråga” är ett typiskt exempel på detta enligt Gillham (2008 s.83). Detta är 

varför jag har valt en halvstrukturerad intervjumetod till min uppsats. Enligt Gillham kan elit 

intervjupersoner vara politiskt präglade och kontrollerande, de kan ha dolda avsikter med vad 

de säger (Gillham 2008 s.89). Han menar att respondenten ofta har tillgång till en 

professionell värld som endast är öppen för den som tillhör den. Man kan dock med deras stöd 

få tillgång till ett nätverk som troligtvis inte kommer att dyka upp i någon offentligt tillgänglig 

databas (Gillham 2008 s.89). 

 

Tematisk analysmetod 
Alan Bryman menar att en generell strategi för tematisk analysmetod av kvalitativt data är ett 

ramverk, en matrix baserad för att organisera data (Bryman 2004 s.554). Tanken är att 

konstruera ett index av centrala teman, som sedan representeras i en matris. Dessa 

återkommer i textens gång som sedan appliceras i datan. Dessa teman är resultatet av en 

ordentlig läsning av datan, menar Bryman. I skapandet av teman rekommenderas att man 

visar vart fragmentet kommer ifrån, håller språket tillgängligt, undviker att ha för mycket citat 

samt använda förkortningar så att varje tema inte blir för fullt (Bryman 2004 s.555). I 

sökandet av temat ska man söka efter repetitioner, och lokala uttryck, som används i ett 

ovanligt sätt. Man ska även söka efter metaforer, sättet intervjudeltagarna uttrycker sina 

tankar på med hjälp av olika uttryck. Övergångar, och hur konversationer skiftar samt likheter 

och skillnader, i till exempel hur intervjudeltagaren diskuterar ett visst ämne ska man även 

vara väldigt uppmärksam på. Man ska även söka efter lingvistiska kopplingar, undersöka 

användandet av ord, samt ”saknad” data, vilket innebär att man reflekterar över vad som inte 

finns med i datan. Slutligen ska man även vara uppmärksam efter teori-relaterat material, och 

använda sociala vetenskapliga koncept som en ”springboard” för teman (Bryman 2004 s.555).  

  

Etik 
Respondenterna informerades i förväg via mail hur intervjusituationen skulle se ut via ett 

informationsblad. Där fick respondenterna en uppfattning om vad materialet skulle användas 

till, och vart det skulle vara tillgängligt. Informationsbladet innehöll information om 

anonymitet, konfidentialitet och publicering. Informationsbladet menar Gillham är viktigt då 
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forskaren har en etisk skyldighet att förklara hur informationen som intervjudeltagaren ger ut 

kommer att användas i undersökningen (Gillham 2008 s.33). 

 

Validitet och reliabilitet  
I denna kvalitativa studie refererar validitet till uppsatsens slutgiltighet, det vill säga om den 

mäter vad den har tänkt att mäta. Det handlar om den insamlade datans relevans. Om 

forskaren mäter något eller samlar in data som inte är relevant för undersökningens blir 

validiteten låg (Johannessen & Tufte 2003 s.47). Reliabilitet refererar i sin tur till hur 

tillförlitlig den insamlade informationen eller datan är. Det berör även hur informationen 

samlats in, samt hur forskaren har bearbetat denna information. Det handlar om att resultatet 

ska bli densamma oavsett vem det är som har utfört studien. Detta kan undersökas bland annat 

genom att undersökningen upprepas ett visst antal gånger för att se om resultatet blir 

detsamma (Johannessen & Tufte 2003 s.265). 
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Analys 
Jag kommer att dela in analysen efter centrala teman så att det blir lättare att förstå resultatet. 

De teman som jag kommer att använda i analysen är: Ledarroll, målinriktning, SVT som 

arbetsplats, public service VS kommersiellt, nätverk och mentorskap, kvinnor och män på 

arbetsplatsen, mångfaldsmål, och tips.  

Den första kvinnan jag intervjuat kommer att heta Charlotte i denna undersökning. Hon är i 

femtioårsåldern och har jobbat på SVT:s högre ledarpositioner, men jobbar idag med något 

annat. Den andra kvinnan kommer att heta Lisa i denna undersökning. Hon är i fyrtioårsåldern 

och har ett stort ledarsansvar, med många anställda under sitt ledarskap på SVT. Den tredje 

kvinnan kommer att få heta Madeleine i denna undersökning. Även hon är i femtioårsåldern 

har en stor ledarroll på SVT.  

 

Ledarroll 
Gemensamt för alla kvinnorna är att ingen av de hade intention att bli chef, utan det var mest 

en slumpmässig kombination av olika händelser, enligt deras utsago. Väl in i ledarrollen har 

kvinnorna uttryckt ganska lika ledarstil. Det gäller att få med sina medarbetare och få de att 

känna sig inkluderade och engagerade på ens vision. Den första kvinnan Charlotte beskriver 

sig själv som en kommunicerande och engagerande chef:  

”En av mina styrkor är att jag förmår att berätta vart företaget ska gå och jag förmår att få med mig 

människor i någon slags entusiasm över detta. Jag är inte särskilt strategisk, kortsiktigt strategisk men 

inte på längre sikt. Jag behöver ha med mig sådana människor. Jag är spontan och känslosam. Jag är 

bra på att välja medarbetares sådana som också kompletterar mig.” 

Även för den andra kvinnan, Lisa så var det viktigt att engagera kollegorna mot målet. Detta 

med att lyckas få kollegorna engagerade om ens egna idéer och vision är enligt Zadig & 

Israelsson nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap (Zadig & Israelsson 2007 s.19).  

”Jag fick ett råd från min mentor som jag håller i, och det låter jätte… Men gott humör, entusiasm. För 

väldigt mycket handlar om att kommunicera och få folk med på en resa som kanske kan vara lite läskig. 

Och jag är i grunden ganska blyg, men det jag fattat som ledare är att om man inte själv ger sken att tro 

på det man driver och vill, så får man inte med sig någon.” 

Hon betonar dock att hon är prestigelös, då hon upplever att hon kom in i ledarrollen ganska 

ung och saknade erfarenhet. Hon beskriver att hon är uppfostrad i en tradition där chefen ska 
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veta bäst, men hon fattade dock tidigt hon inte har den erfarenheten. Vilket gör att hon har lätt 

att fråga vad andra tycker. Detta hindrar dock inte henne i att vara handlingskraftig ledare:  

”Sen har jag inga problem med att fatta beslut och stå för dem sen. Men det finns ingen prestige hos mig 

att veta bäst. Jag är handlingskraftig men lyssnande.”  

Madeleine beskriver sig själv som en lagspelare. Detta är den ledarstil som man kommit 

fram till är den mest framgångsrika, i boken ”Media amazonerna” av Zadig & Israelsson 

(2007 s.18). Även hon menar att man måste engagera sina medarbetare i ens vision som 

chef. Hon beskriver sig som väldigt visionsdriven och har en ganska tydlig bild av 

slutproduktionen. Hon menar dock inte att hon är en perfekt chef:  

”Jag vill vara en lagspelare och tror att jag är det för det mesta, men tror att jag ibland kör ett eget race 

(... ) Och om jag tycker att något inte blev bra försöker jag prata med folk och fråga vad som hände och 

hur mitt beteende uppfattas. Men jag har ingen bild av att jag kan vara en perfekt chef. Alla som jobbar 

här har idéer och visioner Man måste få visa känslor och man måste få göra fel men man ska kunna be 

om ursäkt också.”  

Hon betonar att hon inte är rädd för att hantera konflikter på arbetsplatsen, även om det aldrig 

är lätt. Detta tror hon har att göra med sin uppväxt, då man hade mycket diskussioner. Hon 

menar dock att man får tänka på att inte exkludera andra. Kulturella förhållanden och makt på 

arbetsplatsen är något Regnö diskuterar, och menar att det kan inkludera vissa och exkludera 

andra (Regnö 2013 s.50). Detta är Madeleine medveten om:  

”Jag har lärt mig att en del människor inte är bekväma med ett visst tonläge och då kan man ibland 

exkludera vissa så det är en sak jag försökt vara medveten om som chef. Jag tycker att det är viktigt att 

hantera konflikter, däremot tror jag inte att jag knäckt koden till att det alltid leder till något 

konstruktivt.” 

 

Målinriktning 
Kvinnorna menar alltså att de inte hade planer till att hamna i dessa högre ledarpositioner. 

Alla tre kvinnorna uppger att blev tillfrågade av andra för chefsrollen, och sökte inte den 

aktivt. Detta är intressant, eftersom att kvinnors saknad av ledarambitioner är en teori som 

Billing tar upp till varför det finns färre kvinnliga än manliga chefer (Billing 2006 s.9). Både 

Charlotte och Lisa menar att de hade en drivkraft till att bli journalist, det är dock endast 

Charlotte som utbildat sig till journalist. Djerf-Pierre har en teori om att kvinnliga media 

chefer oftast är utbildade journalister, medan manliga chefer istället har en ekonomisk 

bakgrund. Journalistskolan är ett utbildningskapital som har en särskild betydelse för kvinnor 

att erhålla en topposition, enligt hennes mening (Djerf-Pierre 2007 s.428). Detta stämmer in 

på en av respondenterna.  
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Lisa beskriver en drivkraft till journalism, och att hon hamnade i en högre chefsroll 

slumpmässigt efter flera mellanchefs positioner. Hon tydliggör att hon under sin karriär inte 

sökt chefsjobben aktivt:  

” (…) Men jag har aldrig sökt något jobb- utan jag har fått jobbet och tackat ja.”  

Charlotte går ett steg längre och menar att hon aldrig trodde att hon skulle bli chef:  

”Nej, jag trodde nog aldrig att jag skulle bli chef. Jag siktade definitivt inte på att bli chef, framför allt 

hög chef var någonting för mig som min personlighet inte riktigt lämpar sig för. Jag är lite för spontan 

och lite för strategisk. Jag siktade däremot som ung journalist på att jag skulle blir 

utrikeskorrespondent.” 

Madeleines drivkraft är framförallt sakfrågorna, och även hon går i samma linje och menar på 

att hon blivit högre chef utan att ha haft den ambitionen från början:  

”Det var inte ett medvetet val, utan mer resultatet av en serie händelser till en början. Men sedan var jag 

också aktiv i att driva saker och ting. När jag väl kom in i ledarskap på olika sätt tyckte jag att det 

verkade var roligt och utvecklande. Jag gillar människor och att driva frågor så det kändes som en 

stimulerande position. Men det var inte så att jag medvetet sökte positionen från början.” 

 

SVT som arbetsplats  
Alla tre kvinnorna beskriver SVT som en positiv och rolig arbetsplats med många fördelar. 

Men samtidigt menar de att det finns en väldig press i att arbete på ett publikt bolag. Charlotte 

beskriver det såhär: 

”Det är hela svenska folkets bolag (…) Allt man gör och säger granskas och har intresse. Det är ju roligt 

att det uppmärksammas vad man gör, men samtidigt är det en väldig press.” 

Madeleine menar att det publika gör att alla har åsikter på utbudet. Samt att de 

mångfacetterade målen kan upplevas som diffusa, även för anställda på SVT. Hon kan ibland 

känna att hon behöver försvara dessa mål:  

”Det är en arbetsplats med en tydlig vision och det är roligt. Men det är också svårt ibland att leda när 

målen är många. På kommersiella bolag är det oftast ett tydligt mål, medan det här är flera mål. Det är 

ibland en utmaning men jag ser det som en del av mitt jobb att försvara det, men ibland är det slitsamt, 

folk kan ju tycka att det är otydligt. Vi har alltid flera mål. Jag tror ibland också att de kan upplevas som 

diffusa av vissa. Även av människor som jobbar här.”  

Lisa har en positiv syn på SVT som en arbetsplats som främjar kvinnliga chefer. Hon 

beskriver samtidigt att hon ibland kan tro att ökningen av kvinnor kan bero på att 

journalistyrket sjunkit i status och därmed även i lön:  
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”Dels så tror jag att det har funnits mer förebilder inom public service, som Christina Jutterström och 

Eva Hamilton. Sen tror jag att det har vart lättare för kvinnor att komma fram för att det inte är 

affärsdrivet. Ibland när jag är dyster kan jag tänka att det är mer kvinnor idag än när jag började, för att 

pengarna är på väg från journalistiken.” 

Detta är intressent eftersom att även den offentliga sektorn (som också den är 

kvinnodominerad) har relativt låg status och lön, enligt Regnö (2013 s.15). Lisa menar alltså 

ökningen av kvinnor inom journalistiken kan kopplas till en lägre status och lön inom yrket. 

Bourdieu understryker att i förhållandet mellan könen så är det mannen som har företräde i 

samhället i stort, vilket inkluderar arbetsplatsen. Samhällsstrukturen gynnar den symboliskt 

dominerande mannen, vilket är en process som blivit legitimerad av samhället (Bourdieu 1999 

s.30).  

 

Public service VS kommersiell arbetsplats 
Lisa och Charlotte uppgav tydliga skillnader i arbetsplatsen gällande public service och 

kommersiella bolag. Charlotte upplever den tydligaste skillnaden mellan att jobba på public 

service och kommersiella bolag, är en VD på public service inte behöver oroa sig för 

kommersiella intäkter, då det finansieras av TV-licensen. Hon fortsätter:  

”Och den är ju beslutad i den politiska processen, vilket man kan vara med och påverka. Och då är det 

ett stort politiskt arbete för att påverka beslutet i den riktning man önskar. Medan en kommersiell TV- 

chef dagligen har till uppgift att analysera intäktsströmmar.” 

Även Lisa menar att hon märkte stor skillnad i ledningen: 

”På det kommersiella bolaget var det viktigt att vi behöver prata om de program som driver affären. Så 

när jag kom till public service på radion så var jag väldigt misstänksam. Jag trodde att folk hela tiden 

ville ha antingen pengar eller tablåtid från mig. Det tog ett halvår innan jag fattade att folk ville väl.” 

De uppgav lite olika orsaker till varför det finns fler kvinnliga chefer inom public service. 

Lisa tror alltså att det kan finnas fler kvinnliga chefer inom public service just för att det inte 

är affärsdrivet, samt att det finns fler kvinnliga förebilder i public service.  

Charlotte tror att det finns fler kvinnliga chefer inom public service eftersom att 

mediabranschen tidigt hade väldigt mycket medvetna kvinnor. Vilket resulterade i ett större 

urval av kvinnor som kunde klättra till högre positioner. Detta stöds av Löfgren-Nilsson som 

menar att SVT gjort en betydande insats för jämställdhet sedan 70-talet. Detta ledde till att 

man tidigt började besätta låga chefspositioner med kvinnor, framför allt i public service. Den 
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publika principen och visionen som SVT behöver förhålla sig till gjorde att SVT som bolag 

hölls ansvarigt på ett annat sätt ändra kommersiella medier när studier visade kvinnor vara 

underrepresenterade (Löfgren-Nilsson 2015 s.199). Charlotte fortsätter:   

”Och till slut när det handlar om VD posten så har det funnits fyra kvinnliga Vd:ar i rad. Och det har 

inte varit något beslut att det ska var så, men det har funnits ett stort urval av kompetenta kvinnor på hög 

nivå. Så man har haft mycket att välja ifrån.”   

 

Nätverk och mentorskap  
Alla tre kvinnor lägger stor vikt på att söka sig en mentor, samt att det är nyttigt för 

aspirerande kvinnor inom mediabranschen att ha ett bredare nätverk. Två av kvinnorna har 

själva genomgått ett mentorsprogram som de blivit erbjudna på SVT. Dessa svar var inte 

förvånande då studier har visat att mediakvinnorna är den grupp som nätverkar mer än alla 

andra yrkesgrupper. De har enligt Djerf- Pierre fler mentorer, stödpersoner och ett starkare 

socialt stöd från omvärlden karriärmässigt. Hon beskriver de högt uppsatta mediakvinnorna 

som en ”nätverkselit” (Djerf-Pierre 2007 s.432).  

Madeleine menar att rätt nätverk kan underlätta mycket när det kommer till jobb, även om det 

inte är absolut nödvändigt:  

”Man kan ha enorm nytta och glädje av att ha ett relevant nätverk, jag tror inte att det är nödvändigt, 

men att det är mycket lättare att veta var jobben finns och få en rekommendation, det tror jag spelar 

jättestor roll”.  

Lisa betonar att man ska söka sig en mentor i en chef med mer erfarenheten än en sig själv, 

och som kan ge en råd. Madeleine menar att man även ska försöka söka sig till personer som 

både kompletterar en, men som också utmanar en. Detta då hon menar att chefskapet kan vara 

ensamt, och detta gör det extra viktigt att kunna ventilera med andra, utöver ens chef.  

”Jag tror inte bara att chefen spelar in, utan jag tror att ha kloka människor omkring sig är mycket 

viktigt. Som chef kan det vara ensamt och då är det ju ännu viktigare. Man ska inte underskatta det. Säg 

att du halvkänner någon och frågar om den vill vara mentor till dig, man blir ju smickrad. Det är ju inte 

alla som säger ja, men det är ju roligt att få frågan.” 

 

Kvinnor och män på arbetsplatsen  
Charlotte menar att de organisationer som har få kvinnliga chefer idag har börjat sent med att 

uppmärksamma frågan. Hon och Madeleine tror dock inte att det finns ett strukturellt förtyck 

inom mediabranschen längre.  
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”Kommer inte kvinnor upp i divisionsnivå så är det väldigt svårt att göra VD av dom. Så de mediabolag 

som har få kvinnliga chefer idag, de har börjat senare.” 

Kvinnorna upplever ingen större skillnad i konflikt på arbetsplatser mellan kvinnliga och 

manliga kollegor. Möjligen kan Lisa uppleva att män är rakare i sin kommunikation, men att 

det ändå är situationsbaserat.  

Madeleine beskriver att hon känner en press på sig att leverera eftersom att hon inte tror att 

man kommer undan med att inte göra det. Detta tror hon är något som många kvinnor 

upplever och kan relatera till. Hon har ibland känt sig annorlunda behandlad pga. att hon är 

kvinna, och hon tror att de flesta kvinnor har haft den erfarenheten. Men hon uppger att för 

hennes del har dessa situationer ändå varit ganska få. Hon tror att det finns framför allt 

historiska skäl till att kvinnor och män i vissa fall fortfarande har olika förutsättningar i 

arbetslivet:  

”Tradionellt sett mer kvinnliga beteenden har ju haft problem att hävda sig i en värld manliga 

beteenden historiskt sett har premierats, och det är ju grundproblemet. En arbetsplats kan ganska 

snabbt tror jag präglas om, av att det till exempel är fler kvinnor eller män med annorlunda 

ledarstilar. Jag tror att den bästa arbetsplatsen är en kombination av olika ledarstilar.”  

Att arbetsplatser kan präglas om med medvetet förändringsarbete är något Regnö slår fast. 

Även hon menar att en jämnare könsfördelning kan påverka organisationen gällande vilka 

som besitter högre positioner, och inte minst företagskulturen (Regnö 2013 s.53).  

Lisa menar att hon upplever stor skillnad på sin nuvarande arbetsplats jämfört med när hon 

jobbade för ett kommersiellt bolag. Hon beskriver att hon var van vid att vara ensam kvinna i 

flera sammanhang i det senare. Enligt Regnö är mansdominansen störst just inom den privata 

sektorn med 72% manliga chefer (Regnö 2013 s.15). Lisa upplever att det på SVT idag är det 

motsatta:   

”Men här är det för första gången motsatt situation. Där 6 av 8 i min ledningsgrupp är kvinnor. Och ser 

man lagret under så är en stor majoritet kvinnor. Det är ju ett matriarkat!” 

Detta menar hon är till följd av ett medvetet förändringsarbete för jämställdhet på SVT. Hon 

fortsätter med att beskriver hur hon som högt uppsatt chef själv har haft en del i rekryteringen: 

”Jag har exempelvis rekryterat SVT:s första kvinnliga sportchef. Och sen blev det en riksnyhetschef som 

är kvinna. Vi har gått efter kompetens men det har varit ett medvetet val också. Man har odlat kvinnliga 

chefer.” 
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Mångfaldsmål  
En gemensam synpunkt som kvinnorna har är att det görs för lite för att främja mångfald och 

jämställdhet. De menar att organisationen måste arbeta mer för att få in människor med olika 

erfarenheter, till exempel utrikesfödda människor eller andra generationens invandrare. Även 

programinnehållet ska vara mer varierat och representera fler grupper. Detta då SVT har som 

mål att representera hela Sverige. Vilket kvinnorna uppger är man inte har lyckats med att 

göra i tillräckligt stor utsträckning.  

Lisa beskriver att hon upplever att mångfald är en större fråga på public service bolag än de 

kommersiella mediehus hon har jobbat på tidigare. Hon påpekar att det är väldigt tydligt för 

public service organisationer att de ska spegla landet. Vilket SVT tydligt beskriver på sin 

hemsida gällande ”Sverigespegling ”och likabehandling (SVT.se 2019). När hon får frågan 

om hon tycker att man lyckats med det svarar hon:  

”Nej, jag tycker att man tagit stora kliv med jämställdhet men jag tycker inte att vi är klara. (...). Jag 

tycker fortfarande att vi är ganska homogena på redaktionerna så jag är absolut inte nöjd, men jag tycker 

att det händer bra saker. Nu när vi har förortsredaktion i tex Södertälje och Angered så gör det 

jättemycket för vilket håll vi tittar på frågan. Vi har ett perspektiv som inte bara utgår från centrum. Det 

spelar ju också roll vem som gör programmen och vem som är publiken.” 

På frågan till hur man hanterar att man ska spegla hela Sverige svarar Madeleine att man har 

varit alldeles dåliga på det. Hon menar att man försöker hitta och berätta allas berättelser. Hon 

syftar på att olika personer med olika bakgrund, exempelvis yngre personer kan gilla olika 

program som man har varit alldeles för dåliga på att göra. Hon tror att det har att göra med det 

här att det är många mål, och att man inte känner och förstår inte alla grupper som man ska 

representera. Madeleine påpekar att hon själv är ansvarig för utbudet och inte personerna som 

rekryteras.  

”Det gäller att försöka första vilka självklarheter man har skapat. Jag försöker vara uppmärksam, men 

har inte hos mig något tydligt program. Jag försöker ha en analytisk blick på vad vi skapar för 

förutsättningar och självklarheter, och vilka berättelser vi berättar.”  

Charlotte menar att hon som chef har försökt att vara mer inkluderande genom att göra 

svenska med brytning mer frekvent representerat inom TV och radio. Det ledde dock till 

klagomål i början:  

”När jag fick klagomål på det så sa jag till de klagande: Men du är ju beredd på att acceptera skånska 

och värmländska, varför är du inte beredd att acceptera den här typen av brytning som är lätt? Där 

tycker jag att vi kom en bra bit på väg. Men antalet fast anställda medarbetare, med utländsk bakgrund 

och med annat språk än svenska som modersmål, med fast anställning, motsvarar inte alls snittet i 

Sverige. Långt därifrån.”  
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Likt kön görs även etnicitet och kön i organisationer enligt Regnö. Organisationer kan bidra 

till att skapa och upprätthålla föreställningar om kulturell och etnisk särart (Regnö 2013 s.58). 

Charlotte menar även att man som chef och rekryterare måste bredda sin syn på kompetens 

och även bredda programutbudet: 

”Att kunna tala till exempel arabiska eller mandarin kan vara mer värdefullt än att ha gått medialinjen i 

en folkhögskola i Mälardalen. Vi kommer aldrig kunna möta behovet av att ha flera människor med 

utländsk bakgrund om vi ställer likalydande krav på utbildning och tidigare erfarenhet på de som varit i 

Sverige i några år, som på dem som är födda och uppvuxna här ” 

 

Tips 
En gemensam nämnare som de alla kommer fram till är att man måste bottna i sig själv som 

chef. De tipsar om vikten av att ha en mentor. Utöver detta menar Charlotte att man ska se till 

att även ens medarbetare utvecklas. Detta gör man genom att ge ”Cred” och inge förtroende. 

En kontrollerande chef som behöver mycket bekräftande och är väldigt osäker i sig själv blir 

sällan en bra chef, enligt hennes mening. Samtidigt ska man veta sina svagheter:  

”Det blir inte bra om du ska exponera dina medarbetare för dina svagheter som du inte själv är medveten 

om (…). Vad gäller kvinnor som vill bli chefer skulle jag önska ett större mod eller nästan en 

dumdristighet. Att söka tjänster eller tacka ja till erbjuden som man egentligen tycker är för svåra, och 

där man betvivlar om själv man kommer att klara dem. Tacka ja nästan jämt! Om du har minsta lust - 

tacka ja! Även om du tror att det blir för svårt, eller att du inte kommer klara det, tacka ja så får du lösa 

det allt eftersom.”  

Lisa menar att för henne är det viktigt att man som chef har gott humör och entusiasm. Detta 

är ett råd som hon fick från sin mentor som hon bär med sig i sitt chefskap. Hon motiverar 

detta:  

”För väldigt mycket handlar om att kommunicera och få folk med på en resa som kanske kan vara lite 

läskig. Och jag är i grunden ganska blyg, men det jag fattat som ledare är att om man inte själv ger sken 

att tro på det man driver och vill så får man inte med sig någon.”  

Hon påpekar även att aspirerande mediechefer måste förstå att branschen är inne i en enorm 

förändring och det gäller att förstå hur digitaliseringen kommer att påverka allt. Även hon 

menar likt Charlotte att kvinnor måste våga tro på sig själva och tacka ja oftare: 

”Mitt råd är att alltid tacka ja, så länge man är en vettig chef och har hyggligt goda förutsättningar. 

Ibland tror jag att vi tänker för mycket, blir för osäkra på att vi kan klara av någonting. Men det reder 

sig, så rådet är att tacka ja!”  
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Aspirerar man till att bli chef menar hon att man ska uttrycka det också. Även om hon själv 

inte hade den ambitionen tycker hon att det är bra när andra kommer till henne som chef och 

uttrycker att ”De vill mer”.  

Madeleines tips är att man inte ska försöka låtsas vara annat än vad man är. Men man måste 

också ”Tuna” in sig för förväntningar.  Hon menar att man kan och ska utmana men till en 

viss gräns, annars tror hon att det är bättre att hitta en annan arbetsplats. Man ska inte heller 

lägga för mycket vikt på att alla måste tycka om en, något hon tror många kvinnor kan ha 

svårt med:  

”Ibland är det en del av ens jobb att göra saker folk inte tycker om, och då ska man försöka göra det på 

bästa sätt. Med det blir ju så att folk kommer inte alltid att tycka om det man gör. Möjligen tror jag att 

det går emot vissa människor, och troligen mer kvinnors bild av vem man vill vara.” 

Enligt Bourdieu resulterar den patriarkala samhällsstrukturen i att den dominerade, kvinnan, 

bär med sig en skev föreställning om sig själv. En av dessa kan vara att tro att man inte är 

duger inom vissa områden, vilket kan resultera i att fler kvinnor än män tackar nej till 

ledarroller p.g.a. sämre självförtroende (Bourdieu 1999 s.48).   
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Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka varför det finns fler kvinnliga ledare inom SVT public 

service, utifrån kvinnliga ledares egna synpunkter. Jag ville även ta reda på hur de upplever 

SVT som en public service arbetsplats, samt hur de upplever att det skiljer sig från att arbeta 

på ett kommersiellt bolag. Andra relevanta aspekter som tas upp i undersökningen är 

kvinnornas ledarstil, målinriktning, vikten av mentorskap och nätverk. Även mångfaldsmålet 

som SVT har och hur de handskas med att uppfylla det som högt uppsatta chefer tas upp i 

undersökningen. En gemensam nämnare för alla kvinnor är att de råder fler kvinnor att våga 

tacka ja till roller och positioner som de är osäkra på om de kan klara av. Resultaten visar att 

ingen av kvinnorna hade en drivkraft till att bli chef. Deras ledarstilar passar in på Zadig & 

Israelssons ”Lagledaren” som de menar är den mest framgångsrika ledarstilen (Zadig & 

Israelsson 2007 s.19). En av kvinnorna uppger att medvetna kvinnor och tidigt 

jämställdhetsarbete på SVT är anledningen till varför man har fler kvinnor i ledning än 

kommersiella bolag. En annan uppger att det är faktumet att det är affärsdrivet som kan vara 

orsaken till varför det är färre kvinnor i ledning på kommersiella bolag. Enligt Djerf-Pierre 

har högt uppsatta kvinnor inom media oftast en journalistutbildning medan manliga ledare 

istället tenderar att ha en ekonomisk utbildning, vilken också kan vara en avgörande faktor 

(Djerf-Pierre 2007 s.428). Hon menar även att männen som är i ledarpositioner på 

kommersiella bolag tenderar att ha politiska åsikter som lutar mer åt höger, samt att de har ett 

habitus som liknar näringslivseliten gällande livsstil och livsvillkor (Djerf-Pierre 2007 s.434). 

Detta kan möjligtvis ha skapat en mer ”manligt” kodad arbetsmiljö på kommersiella bolag, 

som gjort att färre kvinnor söker sig dit.  

De upplever SVT som en relativt jämställd arbetsplats när det gäller kvinnor och män, en av 

kvinnorna menar att hon upplever sin arbetsplats som ett ”matriarkat”. Man har medvetet 

odlat kvinnliga chefer. Detta, menar Löfgren-Nilsson, är ett resultat av SVT:s relativt tidiga 

jämställdhetsarbete på 70-talet (Löfgren-Nilsson 2015 s.199). Däremot menar de att 

mångfaldsarbetet och att representera hela Sverige, enligt SVT:s vision och mål, är något man 

inte riktigt har lyckats med. Kvinnorna lägger stor tyngd på att ha ett nätverk utanför chefer 

och kollegor, och menar att det kan ha en stor inverkan på ens karriär. En av kvinnorna 

uttrycker oro över ökningen av kvinnor och det alltmer sämre status och lön som 

journalistyrket har fått. Hon tyder på att detta är strukturellt och refererar till att samma sak 

hände med exempelvis läraryrket. Man kan även dra en koppling till den offentliga sektorn 

som enligt Regnö även den är kvinnodominerad har därför har sämre status och låg lön 
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(Regnö 2013 s.49). Det verkar alltså vara ett strukturellt samhällsproblem att 

kvinnodominerande yrken, eller yrken och arbetsplatser som håller på att bli 

kvinnodominerade, faller i både status och lön.  

Som vidare forskning skulle jag vilja se en mer intersektionell undersökning om kvinnligt 

ledarskap inom media. Skiljer sig exempelvis kvinnor med utländsk bakgrunds upplever från 

dessa etniskt svenska kvinnors upplevelser? Vad är deras syn på SVT:s arbete för att uppnå 

visionen att spegla hela Sverige? Sammanfattningsvis tror jag som Djerf-Pierre, att den 

politiska jämställdhets diskursen har fått störst inflytande på public service företagen, vilket 

har varit den avgörande faktorn som resulterat i fler kvinnliga chefer på SVT. Men att detta 

även måste utvidgas till andra maktordningar som etnicitet, klass etc. för att SVT i 

verkligheten ska kunna anses spegla hela Sverige (Djerf-Pierre 2007 s.432).  
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Bilagor 
 

Informationsblad  
 

Information till dig som deltar i denna undersökning: 

 

Anonymitet: 

Du som respondent kommer att vara anonym, och ditt namn kommer att bytas ut.  

 

Konfidentialitet 

I denna undersökning kommer en handledare att ta del av materialet. Uppsatsen kommer även 

att granskas av kurskamrater för opponering.  

 

Publicering:  

Undersökningen kommer inte att publiceras, men den kommer däremot att offentliggöras 

tillsammans med andra kandidatuppsatser. (Gillham 2008 s.33) 
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