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Abstract  

 

Preferential treatment and allocation according to sex  

The purpose of the essay is to investigate SVT: s (Swedish Television) attitude to 

allocation of quotes and preferential treatment. In Sweden there is only one law, which 

allows preferential treatment – the law of equal opportunities. This law prohibits 

discrimination between women and men. 

The profession of camera operator and editor have been viewed as masculine in 

accordance to heavy lifting and high technology, this considering being hindrance to 

women. A central point in this study is to investigate whether there exist any preferential 

treatment at SVT, to get more female cameramen. The personnel manager is actually the 

only one who can answer this question. But I do think it’s important to let the employees 

speak out whether they experience preferential treatment at the company or not. 

Furthermore this essay aims to investigate the following questions: 

 

- What attitude do woman respectively men have to allocation of quotes and preferential treatment. 

- Do any employees ever have experience preferential treatment? 

- Is this the right way to get more women into the labour market? 

 

I have used a qualitative method to gather my empirical data. Four interviews were done  

with one personnel manager and three employees. All of them were working at SVT. 

The data was analyzed and discussed. A certain conclusion is that many employers have  

seen preferential treatment as converted discrimination, which takes us back to the  

discrimination we once rejected. The employees do know that the labour market has a  

minority of women, and they do also think that it would be an asset for the company if  

more women become recruited. Despite this fact male employees do not readily accept 

women to step forward in any “work-queue” because of their gender. This way of 

reasoning can be considered quite contradictory. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att se hur Sveriges Television ställer sig till att använda 

metoderna kvotering och positiv särbehandling för få in fler kvinnor på 

arbetsmarknaden. I dagsläget råder det minoritet bland kvinnliga fotografer och de flesta 

redaktioner i Sverige lever inte upp till handlingsplanen om en högsta avvikelse på 10 

procent gällande könssammansättningen. Det här gäller samtliga yrkesgrupper inom 

Sveriges Television, men mitt examensarbete kommer att fokusera på fotograferna. 

Utifrån detta syfte har tre frågeställningar formulerats som uppsatsen ämnar utreda: 

 

- Hur ser manliga respektive kvinnliga tekniker på kvotering och positiv 
särbehandling? 

- Har någon anställd upplevt positiv särbehandling eller kvotering på sin 
arbetsplats? 

- Är metoderna ett bra sätt att få in fler kvinnliga tekniker 
 

Jag valde att arbeta med en kvalitativ metod för att samla in mitt empiriska material. Fyra 

personer valdes ut för att svara på mina forskningsfrågor. Samtliga var anställda eller 

vikarierade vid SVT. Materialet som jag fick in analyserade jag utifrån bakgrund samt 

teori och tidigare forskning. Av resultatet kom jag fram till att det idag är ett måste att 

använda sig av positiv särbehandling och kvotering om jämställdheten ska öka på 

arbetsplatsen. Det råder dock delade meningar om huruvida metoderna ska användas. 

Det finns en osäkerhet på redaktionen vad dessa metoder egentligen innebär, därför 

finns det en negativ inställning till dem. En av intervjupersonerna upplever att hon har 

blivit positiv särbehandlad, detta skedde när hon sökte sin praktikplats på arbetsplatsen. 

Detta var inget som hon vid tillfället upplevde negativt. Teknikerchefen på redaktionen 

på SVT påstår dock att han aldrig har använt sig av vare sig positiv särbehandling eller 

kvotering, även om han tror att dessa metoder kommer att användas i framtiden. Ingen 

av intervjupersonerna tror att varken positiv särbehandling eller kvotering är bra metoder 

för att få in fler kvinnor till fotografyrket. Däremot accepterar alla utom en att de 

appliceras på arbetsplatsen.  

 

I diskussionen tar jag upp att intervjupersonerna verkar ha en uppfattning om att positiv 

särbehandling innebär att man tar in en arbetssökande med sämre kompetens, eller 

kanske till och med utan kompetens.  Detta kan ha en effekt att de ställer sig negativt till 



4 
 

metoderna. Jag anser att alla anställda borde läsa igenom SVT: s policydokument och 

handlingsplaner så de tydligare har en bild av vad företaget står för samt vad de har för 

mål. Det är också upp till cheferna på samtliga redaktioner att informera om positiv 

särbehandling och kvotering om de tänker applicera metoderna på arbetsplatsen. Kan det 

föras en dialog mellan anställda och chefer så kommer könsfördelningen bli om inte 

jämn, - jämnare. 
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1. Inledning 

Detta examensarbete behandlar ämnena positiv särbehandling och kvotering. Detta är 

två ämnen som ständigt diskuteras ute på arbetsmarknaden. För mig blir ämnet extra 

intressant eftersom det speciellt berör mig eftersom jag är kvinna och snart ska bege mig 

ut på arbetsmarknaden. Det yrke som jag eftersträvar är starkt mansdominerat och jag 

har ofta fått höra att jag inte kommer att klara av det på grund av att yrket skulle vara för 

fysiskt tungt för mig. Det jag har utbildat mig till och vill arbeta med i framtiden är 

fotograf och redigerare på SVT, det innebär att jag kommer att fotografera och redigera. 

I dagsläget väger kamera med stativ cirka 20 kilo. Dock är detta inget som skrämmer mig. 

Jag har fått höra både positiva och negativa kommentarer huruvida man ska försöka få in 

fler kvinnor till yrket. En röst sa att det skulle vara förödande eftersom kvinnan inte 

skulle orka med yrket i längden, medan andra bara ser positivt på att få in fler kvinnor i 

”mansvärlden”. Under min praktik på Nordnytt i Luleå fick jag höra att det var en fördel 

för mig att jag var kvinna, eftersom de prioriterade att få in fler kvinnor på arbetsplatsen. 

Dessa diskussioner om att få in fler kvinnor på den mansdominerande arbetsmarknaden 

på SVT har fått mig att vilja skriva om positiv särbehandling och kvotering av kvinnor. 

Jag anser att ämnet är aktuellt för mig eftersom jag är en av dessa kvinnor som möjligen 

skulle kunna bli kvoterad eller positivt särbehandlad för att få ett arbete efter min 

högskoleutbildning.  
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2. Problem och syftesbeskrivning 

2.1 Ämnesval och problembakgrund 

Fotografyrket vid Sveriges Television har länge setts som ett fysiskt tyngt jobb för en 

kvinna eftersom det innebär att man arbetar med en utrustning som sammanlagt väger 

20 kilo. I SVT: s policydokument står det att könsfördelningen på företaget högst får ha 

en avvikelse på 10 procent. Detta stämmer inte på den valda redaktion där jag utför mitt 

examensarbete, vilket betyder att företaget inte följer de uppsatta policydokumenten.  

Det finns inte en enda kvinnlig fotograf anställd, dock finns det en kvinnlig vikarie.  Jag 

vill undersöka hur de anställda samt chefer vid den lokala redaktionen ser på detta samt 

hur de ska arbeta för att få in fler kvinnliga fotografer. 

Detta examensarbete har tagit reda på hur SVT ska gå till väga för att rekrytera fler 

kvinnor, om det ska med positiv särbehandlig eller kvotering, eller kanske på något annat 

sätt. Tyngdpunkten kommer att ligga på hur chefen samt de anställda ser på de olika 

metoderna. 

 

2.2 Syfte 

Jag vill veta hur personal vid en lokal redaktion på Sveriges Television, uppfattar positiv 

särbehandling samt kvotering. Samt hur de ställer sig till dessa metoder. 

 

2.3 Frågeställningar 

- Hur ser manliga respektive kvinnliga fotografer på kvotering och positiv 

särbehandling? 

- Har någon anställd upplevt positiv särbehandling eller kvotering på sin 

arbetsplats? 

- Är metoderna ett bra sätt att få in fler kvinnliga fotografer? 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Man brukar tala om två olika forskningsmetoder, den kvalitativa samt den kvantitativa. 

Jag kommer att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden eftersom den är mest 

meningsfull att använda i detta examensarbete där jag främst kommer att bygga mitt 

arbete på intervjuer. Skillnaden mellan dessa två metoder är att den kvalitativa metoden 

uppfattar ord medan den kvantitativa metoden istället fokuserar på siffror. Den 

kvalitativa metoden vill således omvandla resultatet till skrivna ord, vilket kommer att 

passa mig bra eftersom jag vill beskriva något med min uppsats, istället för att berätta 

något med beräkningar, siffror eller statistik (Denscombe 2000). Kvalitativ forskning 

utmärks av ett helhetsperspektiv, vilket är bra i detta sammanhang då jag ska studera det 

komplexa ämnet om positiv särbehandling och kvotering (Langemar, 2005). Jag kommer 

att använda mig av en öppen observation vilket innebär att intervjupersonen är väl 

medveten om, samt har accepterat att jag gör en kartläggning om vad han eller hon säger 

vid intervjun eller vilka reaktioner personen använder 

 

3.2 Intervjuteknik 

Intervjuerna till detta examensarbete har bestått av personliga intervjuer med fyra 

medarbetare från SVT. För att sammanfatta min intervjuteknik så har jag delat in den i 

sju olika stadier enligt Kvales (1997) metod: 

 

1.  Tematisering – Skaffa mig kunskap om ämnet jag ska intervjua om 

2.  Planering – När, hur, var ska jag spela in? Vilka är intervjupersonerna? Hur lång tid tar det? 

3.  Intervju – Genomför intervjun, ha ett tema, ställ följdfrågor etc. 

4.  Utskrift – Banda intervjun och skriv ut den på papper ordagrant.  

5.  Analys – Tolka det som sägs 

6.  Verifiering – Granska svaren, stämmer de överens med varandra? 

7.  Rapportering – Skriv ner resultatet som jag kommer fram till 

(Kvale 1997) 

 

 Jag har till att börja med skaffat mig kunskap om ämnena som jag ska intervjua 

medarbetarna om. Intervjusituationen gick till så att jag gav en bakgrund till personen 

innan forskningsfrågorna ställdes. Intervjun har bandats med en DV-kamera. Målet med 



10 
 

intervjuerna är att jag ska få intervjupersonen att känns sig så pass trygg att vi kan föra en 

vardaglig konversation. För att de ska känna sig så trygga som möjligt och våga uttrycka 

sina åsikter fullt ut, så har jag gett dem anonymitetsskydd. 

Jag vill försöka skapa en trygg atmosfär genom att lyssna uppmärksamt, visa intresse, 

förståelse och respekt för intervjupersonernas åsikter. Vi har befunnits oss i ett avskilt 

rum där inga andra arbetskollegor kan ta del av diskussionen eller lägga sig i 

intervjupersonens åsikter. Förutom ledande frågor och uppföljningsfrågor så har jag även 

använt mig av tolkande frågor, detta gjordes för att jag bättre ska försöka förstå vad 

intervjupersonerna menar. Något annat viktigt är att använda sig av tystnaden, den kan 

ibland säga mycket mer än ord. 

I utskriften av intervjuerna har jag antecknat allt som sägs, talspråket har inte skrivits om 

till skriftspråk. Detta för att jag lättare ska kunnat citera intervjupersona korrekt. 

I analysen har jag senare att gjort tolkningar och undersökt vilka meningar som har 

framkommit, här har jag även plockat ut viktiga citat som stärkt mina tolkningar. 

(www.oru.se). 

 

3.3 Urval 

Jag har intervjuat fyra SVT medarbetare på en lokal redaktion. Av dessa är en kvinnlig 

fotograf och två är manliga. Den fjärde intervjuperson är chefen som har ansvar för 

rekrytering av fotografer. För att få ihop ett material har alla fyra att få svara på samma 

frågor, förutom chefen som har fått ytterligare några frågor som de övriga inte har.  

Dessa frågor handlar om chefen tidigare applicerat positiv särbehandling eller kvotering 

på arbetsplatsen, samt hur han förhåller sig till jämställdhetslagen när han rekryterar. 

Efter detta har samtligas svar jämförts med varandra. Det har således inte varit några 

specifika urval, förutom teknikerchefen. Intervjupersonerna kommer alltså att själva få 

avgöra om de vill ställa upp eller inte. Kravet jag hade för att man skulle kunna ställa upp 

som intervjuperson är att man arbetar som vikarie eller har en anställning som fotograf 

och redigerare hos SVT. Endast redigerare har inte intervjuas. Det ska tilläggas att 

samtliga SVT medarbetare arbetar på samma redaktion. 

 

 

 

 

http://www.oru.se


11 
 

4. Bakgrund 

4.1 Sveriges Television  

SVT ska vara det fria alternativet i svensk television som är helt fritt från reklam – icke 

kommersiellt. Här ska man som tittare finna ett utbud som passar alla, oavsett ålder, kön, 

funktionshinder, språklig, etnisk och kulturell tillhörighet. Företaget tar också hänsyn till 

att varje individ har olika förutsättningar att ta till sig utbudet utifrån skiftande intressen 

och behov. SVT: s utbud täcker alla områden från nyheter, samhälle och kultur till 

underhållning, drama och sport. I alla genrer ska utbudet variera mellan det smala och 

det breda. Som tittare ska det vara lätt att se vilka mål som SVT har och hur dem 

uppfyller dem. Företaget ska regelbundet mäta och utvärdera hur de når fram till deras 

mål. Resultatet ska öppet redovisas för medarbetare och för allmänheten. Detta görs i 

årliga redovisningar. (SVT, 2006) 

 

Positiv särbehandling består av initiativ för att utesluta tidigare orättvisor mellan olika 

grupper av människor i samhället (1991:433). I detta examensarbete handlar det främst 

om rekrytering inom fotografyrket på Sveriges Television, att man vill främja en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män. 

Sveriges Televisions rekryteringspolicy säger att den arbetssökande som är mest lämpad 

och kvalificerad för yrket befordras, oavsett kön, etnicitet, religion, trosuppfattning, 

sexuell läggning eller handikapp.  Det kan däremot ses som en merit vid anställningen att 

den sökande har en mångkulturell kompetens, färdighet och erfarenhet. Det är på 

personalansvariga chefer och bemanningsavarigas initiativ att dessa frågor drivs framåt. 

Diskriminering eller trakasserier får absolut inte förekomma inom Sveriges Television, 

varken det har samband med etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning. Den som 

anser sig vara diskriminerad bör kontakta sin chef, sin enhets personalavdelning, utsedda 

kontaktpersoner inom de fackliga organisationerna, personaldirektör eller 

företagshälsovårdens personalkonsulent. Samtliga av dessa positioner har tystnadsplikt 

(SVT, 2006) 

 

Det långsiktiga målet för SVT: s chefsrekrytering är att andelen kvinnor och män i 

samtliga chefsskikt ska vara lika eller ha en avvikelse på högst 10 procent. Samma andel 

gäller vid bemanningen på SVT, där könssammansättningen inom varje 

kompetensområde ska vara jämn eller ha en avvikelse på högst 10 procent. Detta mål har 

redan uppnåtts på flera kategorier, till exempel på reportersidan. Vid rekrytering ska det 
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underrepresenterade könet alltid prioriteras när sökande har likvärdiga kvalifikationer 

jämfört med uppställda krav. Om det sökande underrepresenterade könet uppfyller dessa 

krav, kan det alltså ses som en merit. Även vid tillfälliga eller tidsbegränsade anställningar, 

ska jämställdheten vägas in.  Minst ska alltid en sökande av det underrepresenterade 

könet kallas till anställningsintervju. Sammanfattningsvis kan man säga att företagets 

övergripande jämställdhetspolicy fokuserar på jämställdhet på arbetsplatsen, 

bemanning/rekrytering, lönesättning samt åtgärder vid förekomst av sexuella trakasserier. 

Årligen ska enheternas planer redovisas ett datum i april för jämställdhetskommittén 

(SVT, Jämställdhet 2003). 

 

4.2 Jämställdhetslagen 

Jämställdhetslagen (JL) har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om 

arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. 

Arbetsgivaren ska vid rekrytering verka för att anställningar söks av både kvinnor och 

män . Denne ska även genomgå utbildning och kompetensutveckling för att främja en 

jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika 

kategorier av arbetstagare. När det på en arbetsplats inte råder en huvudsaklig jämn 

fördelning mellan kvinnor och män vid en vis typ av arbete, ska arbetsgivaren särskilt 

anstränga sig att försöka få fler sökande av det underrepresenterande könet vid 

nyanställningar och därmed få minoritetsgruppen att öka. Dock finns det särskilda skäl 

som talar emot åtgärderna, till exempel hänsyn till arbetsgivarens resurser eller andra 

omständigheter i övrigt (1991:433). För att förhindra könsdiskriminering får en 

arbetsgivare inte åsidosätta en arbetssökande genom att behandla henne eller honom 

sämre än vad arbetsgivaren skulle ha behandlat någon annan i jämförbar situation, om 

missgynnandet har samband med kön. Indirekt diskriminering, som till exempel att 

tillämpa en bestämmelse eller ett kriterium som missgynnar personer av det ena könet är 

heller inte tillåtet. Detta gäller dock inte om bestämmelserna eller kriterierna kan 

motiveras av ett berättigat mål, och att dessa är nödvändiga för att uppnå målet 

(2005:476). 

 

Sveriges Television betraktar jämställdheten mellan kvinnor och män som både en 

tillgång och en förutsättning för public serviceuppdraget. Jämställdheten ska alltid vara en 

naturlig del i Sveriges Televisions verksamhet där alla medarbetare ska samarbeta för att 

uppnå en jämställd arbetsplats. Det är cheferna som är ansvariga för att sätta igång och 
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delta i jämställdhetsaktiviteter samt att visa i det dagliga arbetet att de lever efter planen. 

Lönediskriminering på grund av kön får absolut inte förekomma. Kvinnor och mäns 

genomsnittliga löner sett över hela företaget ska senast 2005 vara lika eller ha en 

avvikelse på högst tre procent. (SVT, Jämställdhet 2003). 

 

4.3 Ny ledning 2006 

I november 2006 efterträdde Eva Hamilton Christina Jutterström som vd på Sveriges 

Television. Hamilton har tidigare arbetat som journalist i 28 år varav 17 år på SVT. Hon 

har bland annat jobbat på Rapport, korrespondent i Bryssel och inrikeschef på Aktuellt. 

Hon har dessutom suttit vid SVT: s ledningsgrupp de senaste sex åren. Dessa meriter gör 

att Hamilton har en stor erfarenhet av hur arbetssättet på en nyhetsredaktion fungerar. 

(www.svt.se) 

 

4.4 Strategi mot 2009 

Tillsammans ska SVT vara ett öppet och humant företag som har respekt för publiken, 

medverkarna och medarbetarna. Det är tillsammans som de skapar företagskulturen. 

Som anställd ska man skaffa sig kunskap och arbeta efter företagets mål och värderingar. 

Det är var och en som har ansvar för att målen uppnås. Kravet som ställs på den 

anställde är en förmåga att lära om och lära nytt. Arbetsplatsen ska ge utrymme för 

kreativitet och möjlighet till vidare utveckling. SVT ska arbeta med målstyrning och sätta 

årliga mål inom publik, utbud, resurser och utveckling. Tillsammans med uppdrag, vision 

och omvärlden ska de utgöra grunden för enheters och avdelningars mål och 

handlingsplaner (Hamilton, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svt.se
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5. Teori och tidigare forskning 

5.1 Särbehandlingspolitikens framväxt i Sverige 

Redan på 1930-talet sökte regeringen och riksdagen efter lösningar på sociala och 

ekonomiska problem. Men var det så sent som 1979 som den första jämställdhetslagen 

infördes, där kunde man läsa om diskrimineringslagar. Några år senare, 1986 kom lagen 

om etnisk diskriminering. I Sverige har positiv särbehandling främst varit ett medel för 

att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i samhället, till skillnad från USA, att 

stödja eller ge fördelar åt vissa etniska grupper. Denna skillnad har sin grund i de olika 

ländernas historiska och kulturella olikheter (Åsard, Runblom 2000).  

Positiv särbehandling och kvotering är varken gamla eller nya begrepp. Jämställdheten i 

samhället har utvecklats sakta, vare sig det gäller etniska grupper eller jämställdheten 

mellan kvinnor och män. Även idag, på 2000-talet pratas det om hur man ska få in fler 

kvinnor i riksdagen (Freidenvall, 2006). Historisk sett fick Sveriges kvinnor den allmänna 

och lika rösträtten och rätten att väljas in i riksdagen 1919. År 1921 gavs för första 

gången kvinnor och män lika formella rättigheter när det gällde politisk representation. 

Trots rätten att väljas in i riksdagen var det en svår process att nå fram dit. Riksdagens 

kvinnliga ledamöter hade en god kompetens avseende både utbildning, yrkesverksamhet 

och samhällsengagemang. De tillhörde i flera avseenden en elit i svenskt samhälle. Man 

kan då fråga sig varför de var så få och varför uteblev deras framgångar efter det 

demokratiska genombrottet 1921? Från höger till vänster hävdades det att kvinnor var 

alltför okunniga, omogna och ointresserade för att ges politiska uppdrag. Män använde 

sig av flera strategier för att utestänga kvinnor, som till exempel osynliggörande och 

manipulerande (SOU 2005:66). Debatten om att öka kvinnors makt och inflytande 

diskuterades under en lång tid. I början av 1970-talet la exempelvis det 

socialdemokratiska kvinnoförbundet ett förslag på könskvotering till alla beslutande 

organ, detta för att öka kvinnors inflytande. Dock blev förslaget avvisat (Thörnquist 

2006). Det dröjde ända till slutet av 1970-talet då kvinnorepresentationen började stiga 

kraftigt (SOU 2005:66). 

 

5.2 Huruvida kvinnor diskrimineras i arbetslivet 

Kvinnor har sämre möjligheter än män på nästan alla områden i samhället, men skärskild 

inom arbetslivet. Trots feminismens frammarsch i samhället finns det fortfarande en tro 
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att kvinnor har samma villkor som män, att det bara är upp till dem själva om de ska 

lyckas (Marklund, Snickare 2005).  Feminismen utgår ifrån att kvinnor har mindre makt 

än män. Att det finns en ojämlikhet mellan könen gällande alla samhällsområden, det 

gäller såväl inom arbetslivet som i hemmet. Feminismen menar att dessa förhållanden 

måste ändras (Gemzöe 2002). På den svenska arbetsmarknaden arbetar ungefär två 

miljoner kvinnor och två miljoner män. Arbetsmarknaden är tydligt könsuppdelad. 

Hälften av alla kvinnor arbetar inom den offentliga sektorn och hälften inom den privata. 

För männen ser statistiken annorlunda ut: 18 procent arbetar inom den offentliga sektorn 

och 82 procent inom den privata. Kvinnor och män har olika yrken. 

Undersköterskeyrket domineras av kvinnor med 95 procent medan yrket som 

dataprogrammerare domineras av män med 85 procent. 90  

procent av alla förskolelärare är kvinnor, 75 procent av alla företagssäljare är män. Det 

finns i stort sätt bara två yrken där könsfördelningen är relativt jämn: journalist och kock. 

Men detta faktum innebär inte att de arbetar med samma saker på företaget. Manliga och 

kvinnliga journalister bevakar olika områden. Männen sporten, och kvinnorna skriver om 

allmänt (Marklund, Snickare 2005). 

Om vi ser tillbaka på nyhetsjournalistikens historia så dominerades den helt av män i 

1900-talets första decennier. Den första statistiken som finns med kvinnliga journalister 

var 1914, då andelen inom den borgerliga Stockholmspressen var drygt 10 procent. 

Under 1930-talet skedde en tillströmning och antalet kvinnliga journalister ökade till det 

dubbla. Alla arbetade dock inte med nyhetsjournalistik, utan många ägnade sig åt det 

litterära skrivandet. Det var på 1950-talet då journalistutbildningen kom, som kvinnor 

fick en ökad chans till att börja skriva. Dock missgynnades kvinnor i början, för även om 

det var flest kvinnor som sökte så var det en klar majoritet av män som antogs. 

Utvecklingen gick framåt och de kvinnliga journaliststudenterna har kontinuerligt ökat 

(Zoonen, 1972). På 1960-talet var andelen kvinnor 15 procent, medan andelen 2005 var 

48 procent, det vill säga nästan hälften. (www.sjf.se) 

 

Forskaren Hanna Westberg-Wohlgemuth går ännu längre i sin avhandling Kvinnor och män 

märks. Hon påpekar att även om män och kvinnor har exakt samma arbetsuppgift skiljer 

sig deras arbetsuppgifter åt. Hon menar att inom enskilda arbetsorganisationer kan det 

oftast urskiljas att kvinnor och män med samma yrkesbeteckning ofta är både 

funktionellt och rumsligt åtskilda. Kvinnor innehar arbetsuppgifter med lägre status, lägre 

lön och sämre utvecklingsmöjligheter. (Westberg-Wohlgemuth 1996). 

http://www.sjf.se
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Den könsuppdelade arbetsmarknaden har inte uppstått av sig själv. Det är ett resultat av 

medvetet val av arbetsgivare, fackföreningar och politiker. Könsuppdelningen är alltså 

inte ”naturlig” och kommer heller inte försvinna av sig själv. Fortfarande börjar kvinnor 

arbeta inom den offentliga sektorn och den yngre generationen män blir chefer och 

kvinnorna medarbetare. Att vi är biologiska varelser är ett faktum, men det är inte en 

anledning till att kvinnor skulle ha sämre möjligheter i livet. Länge ansåg man att 

brandmansyrket endast passade män eftersom de var starka och modiga. Men det finns 

idag ingen forskning som tyder på att mod skulle vara en typisk manlig egenskap och att 

tillexempel tålmodighet en typisk kvinnlig. Däremot har forskare visat att vi tror att det är 

så. Vi får lära oss i vår uppväxt att män är starka och modiga, och kvinnorna är tålmodiga 

och sköra (Marklund, Snickare 2005). 

 

 
5.3 Likabehandlingsdirektivets grundprinciper 

Den 21 januari 1974 tillkom lagen om likabehandling, innebörden av direktiven är att 

könsdiskriminering ska vara helt och hållen förbjuden. Med könsdiskriminering menas 

vanligen att en kvinna diskrimineras i förhållande till en man eller vice versa.  Av 

jämställdhetslagen framgår det att jämförelsen ska göras med hur arbetsgivaren 

”behandlar eller skulle ha behandlat” en person av motsatt kön (1991:433). Det krävs 

dock inte enligt EG-rätten en konkret jämförelse med en annan individ för att fallet ska 

utvisa diskriminering. Åtminstone i fråga om kvinnor som är gravida behöver över 

huvud taget ingen jämförelse göras med något motsatt kön. En arbetsgivare får under 

inga omständigheter neka en kvinna en anställning för att hon är gravid. För att 

missgynnandet ska utgöra diskriminering krävs det ett orsakssammanband med kön.  

 

Någon avsikt att diskriminera krävs dock inte, detta krävs heller inte i jämställdhetslagen. 

Könet behöver inte vara det enda eller det avgörande skälet till den missgynnande 

behandlingen. Det är tillräckligt att könet är en av flera faktorer som orsakar 

missgynnandet. Detta uttrycks som att det inte behöver vara fråga om ett missgynnande  

på grund av kön utan det är tillräckligt att det har ett samband med könet (SOU 

2004:55). 
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5.4 Könskvotering som lag 

Jämställdhetsministern Margareta Wiklund hotade med en kvoteringslag 2002 om inte 

bolagen ökade andelen kvinnliga ledamöter i sina styrelser till 25 procent år 2004.  

Detta strider dock mot både EG-rätten och svensk jämställdhetslag, detta hävdade Ola 

Wiklund, docent i juridik vid Stockholms universitet. Det finns dock ett litet utrymme i 

EG-rätten för positiv särbehandling inom den offentliga sektorn. Men även detta 

utrymme är begränsat enligt Wiklund (SvD 2002). Andelen kvinnor i de svenska 

bolagsstyrelserna var fortfarande allt för låga 2005, endast 16 procent bestod av kvinnor. 

Därför hotade socialdemokraterna med en lagstiftning som krävde minst 40 procent 

kvinnor. Dock är det inte politikernas beslut att bestämma hur ett företags ledning eller 

styrelse ska se ut. Det kommer alltid att vara ägarnas roll att bestämma hur 

ledningsfrågan ska skötas, problemet är bara att ägarna i det svenska näringslivet inte har 

uppnått någon förändring. Det är fortfarande ytterst svårt för kvinnor att ta sig in i 

nätverken där männen arbetar, och problemet lever vidare. Saker måste förändras i 

samhället, men är kvotering rätt väg att gå för att snabbast möjligt få in fler kvinnor på 

arbetsmarknaden samt att ge dem samma karriärmöjligheter som män (SvD 2005)? Ett 

argument är att det idag redan förekommer kvotering: 
 

Det kvoteras redan in män av män som känner män, av män som sitter i samma 

styrelse som andra män. Är det någonting som förekommer i företagen är det just 

en kvotering. (Interpellation 2004/05: 649) 

 

Det finns ett antal argument till varför könskvotering är ett dåligt alternativ. Ett av 

argumenten är att hela debatten om könskvotering är nedvärderande mot kvinnor. Detta 

eftersom det förutsätter att kvinnor inte på egen hand ska kunna ta sig till ledande 

positioner. Detta kan leda till att det blir en ”misstänksamhet” mot kvinnor på 

arbetsmarknaden, eftersom inget vet om de fått sin position tack vare sin kompetens eller 

på grund av sitt kön, alltså kvotering. Detta kan i sin tur leda till att kvinnor kan bli 

hårdare granskade, detta anser Kristdemokraternas Maria Larsson (Interpellation 

2005/06:181).  Även hemmet kan ha en betydelse för ojämställdheten i form av att få 

kvinnor finns representerade på ledande positioner. Det lever fortfarande kvar sen förr 

att det är kvinnans uppgift att ta hand om barn och hemmet, karriären är något som får 
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komma i andra hand. Skulle föräldrar börja dela lika på barnskötsel och hushållsarbete, så 

skulle fler kvinnor synas ute på mansdominerande arbetsplatser (Interpellation 2004/05: 

649.) 

 

De som förespråkar kvotering som lagstiftning pratar främst om två inriktningar. 

Grunden är att den starkt mansdominerande arbetsmarknaden inte är acceptabel. Dock 

anser förespråkarna att det vore bäst om utvecklingen med fler kvinnor skedde av sig 

själv, om detta inte inträffade så skulle en lagstiftning bli aktuell (Interpellation 2004/05: 

649, Interpellation 2004/05: 2005/06:181). Det poängteras också att kvotering är ett 

medel, inte ett mål. (Motion 1994/95:K208) Vänsterpartiet menar även att utvecklingen 

har stannat av och att det på grund av detta är läge att lagstifta (Motion 199/00:L202). 

 

5.5 Skillnad mellan positiv särbehandling och kvotering 

Kvotering blandas ofta ihop med positiv särbehandling. Kvotering syftar till att reglera 

andelarna i arbetskraftens sammansättning, alltså att befattningar fördelas i andelar eller 

kvoter. Ett exempel är att arbetsgivaren beslutar att arbetsstyrkan ska bestå av 50 procent 

män och 50 procent kvinnor (Gür 1998). Kvotering kan också innebära att man på 

företaget bestämmer att en viss tjänst endast kan tillträdas av någon som tillhör en 

speciell kategori, som man eller kvinna. Syftet kan vara att arbetstagaren på företaget ska 

tillhöra en viss kvot, eller också att företaget anser att det råder minoritet av en kvot. Vid 

kvotering tillämpas inte positiv särbehandling. Snarare låter man människor ur den 

kategori som kvoteras in få konkurrera om platsen, medan de övriga människorna som 

inte tillhör den utvalda kategorin helt hindras från att konkurrera om platsen (Lundström 

1996). I Tio år med jämställdheten – utvärderingar och förslag ( SOU1990:41) beskrivs kvotering 

på följande sätt: (s. 218) 

 

Kvotering betyder att man fastställer att ett visst antal eller en viss an- 
del personer av t.ex. ett kön (eller från en viss region, intressegrupp 

e.d.) skall finnas representerad i t.ex. riksdagen, en styrelse eller på en 
viss typ av tjänst. Personer ur olika grupper konkurrerar vid kvotering 

inte med varandra, utan endast inbördes inom gruppen. 
 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering förklarar att positiv särbehandling menas 

som en stödjande åtgärd för att skapa lika möjligheter. En kompetent person med en viss 

grupptillhörighet, som kön, etnisk tillhörighet eller funktionshinder, ska ges samma 

möjligheter som en person som tillhör en privilegierad grupp. Detta är en metod som 
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bland annat motverkar diskriminering. I Sverige är positiv särbehandling tillåten när det 

gäller kön och funktionshinder, men dock inte etnisk tillhörighet (DO 2007-03-08).  

Jämställdhetsombudsmannen (JämO) har gjort en analys av EG-domstolens domar om 

positiv särbehandling. Den slutsats som kan dras av EG-domstolens avgörande är enligt 

JämO att rättsläget inte är helt klart vad beträffar utrymmet för positiv särbehandling. I 

dagsläget finns det alltså utrymme för en tillämpning där sökande av underrepresenterat 

kön ges företräde framför någon med bättre meriter under förutsättningar: 

 

– Att samtliga sökandes meriter ges en objektiv bedömning med beaktande av 

personliga förhållanden där även icke-traditionella meriter får vägas in. 

– Att meritbedömningen görs utifrån klara kriterier. 

– Att könet inte automatiskt ges företräde 

– Att särbehandlingen är proportionell i förhållande till ändamålet.  

 

När det på en arbetsplats blivit en jämn fördelning mellan kvinnor och män, ska den 

positiva särbehandlingen omedelbart upphöra (SOU 2004:55).  
 
Skillnaden mellan positiv särbehandling och diskriminering är ibland otydlig. Etnisk 

diskriminering i arbetslivet går till så att en arbetssökande inte bedöms utifrån hennes 

eller hans meriter som individ, utan istället med en utgångspunkt utifrån vilken etnisk 

tillhörighet den har. Diskrimineringen tar inte hänsyn till individen och det kan ses som 

en individuell orättvisa. Positiv särbehandling ska försöka gottgöra denna orättvisa. Detta 

går till på så sätt att den individ som blivit orättvist behandlad på grund av att han eller 

hon tillhör en viss grupp, ska blir förmånligt behandlad. Mottagaren av positiv 

särbehandling är alltså den individ som är utsatt för orättvisor. Diskrimineringen kan 

gälla olika etniska grupper, könsdiskriminerade eller handikappade. Idag är det dock inte 

tillåtet i Sverige att ge positiv särbehandling på grund av etniskt ursprung.  

Det finns dock nackdelar med denna process. Positiv särbehandling gynnar bara en viss 

individ och inte en hel grupp. Det finns också en stor risk att mindre kvalificerade 

personer blir rekryterade istället för de med mer kompetens. Vad är då bäst för samhället 

kan man fråga sig? Spelar det någon roll för konsumenterna huruvida positiv 

särbehandling har skett i företaget. Vilket är tryggast att veta: Att bron de åker över 

konstruerats av de bästa tillgängliga ingenjörerna eller av kompetenta ingenjörer ur en 

underrepresenterad grupp? Eller att en kirurg som ska genomföra en operation är den 
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mest meriterade på sjukhuset, eller att han bara är kompetent, men att han i gengäld 

tillhör en underrepresenterad grupp? I dessa extrema fall är kvotering och positiv 

särbehandling viktiga ämnen att behandla (Gür, 1998). Hur reagerar då SVT:s tittare på 

om det bara är män som har filmat inslaget till programmet, eller om det bara är kvinnor 

som är reportrar. Spelar könsfördelningen någon roll för att trovärdigheten ska vara 

starkare? Denna uppsats kommer dock inte behandla frågan om hur tittarna ser på 

könsfördelningen. 
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6. Analys 

Intervjuerna kommer att vara uppdelade i olika kategorier med underrubriker där 

samtliga intervjupersoners svar finns med. Vissa frågor är invävda under en och samma 

kategori. Jag kommer att skilja på intervjupersonerna i resultatet genom att kalla dem för 

”Kvinna” för kvinnlig fotograf, ”Man A” och ”Man B” för de manliga fotograferna, 

samt ”Chef” för chefen av all teknisk personal.  

 

6.1 Förståelsen av policydokument 

I bakgrunden framkommer det att policyn för rekrytering och bemanning vid SVT säger 

att den arbetssökande som är mest lämpad och kvalificerad för yrket befordras, oavsett 

kön. Medan jämställdhetspolicyn för SVT fyller i med att säga att det kön som är 

underrepresenterat på arbetsplatsen alltid ska prioriteras, när sökande har likvärdiga 

kvalifikationer. Man kan alltså säga att de två olika policydokumenten säger emot 

varandra. Jämställdhetspolicyn vill att man prioriterar ett kön om det råder minoritet, 

medan policyn för rekrytering säger att man inte ska prioritera något kön, utan helt gå på 

kompetensen.  

Vad som kan vara värt att poängtera här är att jämställdhetslagen är könsneutral. Detta 

innebär att både kvinnor och män kan särbehandlas i positiv bemärkelse om de tillhör 

det underrepresenterande könet på arbetsplatsen. Vid intervjuerna upplever jag att det 

råder en oklarhet om detta. För det första så är de inte medvetna om att företaget har 

som policy att rekrytera det kön som är underrepresenterat på arbetsplatsen. De verkar 

inte heller vara medvetna om att könsfördelningen endast får avvika på 10 procent. För 

det andra verkar intervjupersonerna endast se framför sig att det är en kvinna som 

särbehandlas eller kvoteras. De upplever också att en positivt särbehandlad person alltid 

har sämre eller ingen kompetens. Jag anser att varje arbetsplats har ett ansvar att 

informera personalen om dessa begrepp, och även vara öppna med hur de tänker 

använda dem på arbetsplatsen.  

 

Om dessa två metoder ska appliceras på en arbetsplats är det viktigt att personalen är väl 

medvetna om policydokument och handlingsplaner, annars kan inte arbetsplatsen föra en 

öppen diskussion. I bakgrunden kan vi se att det är upp till varje anställd att ta eget 
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initiativ till att läsa SVT:s policydokument, ändå verkar ingen ha någon vidare koll. 

Chefen säger också att alla mål och riktlinjer som SVT eftersträvar står i 

policydokumenten, dock medger han också att han inte är helt säker på vad som 

egentligen står i dem.  

 

Det finns inte någon gemensam förståelse för policydokumenten. Jag får uppfattningen 

om att de flesta inte ens har läst dem, åtminstone på väldigt länge. Jag anser att i och med 

att intervjupersonerna inte har full förståelse för hur dokumenten ser ut så växer en 

negativ bild av positiv särbehandling och kvotering fram utan att de egentligen har 

förstått dess innebörd. 

 

6.2 Hur tolkas kompetens? 

”Den bästa människan på varje plats”, säger Man B. Vem är då bäst? Den som är starkast, 

snabbast, man eller kvinna? Återkommande vid intervjuerna är att den som blir 

rekryterad ska ha god kompetens. Men vad som är kompetens råder det delade meningar 

om. Både Chefen och Man B poängterar att utrusningen är fysiskt tung att det skulle vara 

ett hinder för kvinnor, som av naturen är svagare. Har man då kompetens om man är 

stark? Man B menar att det är yrkeskompetensen som spelar roll om man ska anställa 

fotografen eller inte. Jag uppfattar det som om att han menar att en kompetent person är 

någon har arbetat mycket och länge och som vet hur tekniken fungerar. Trots detta 

påpekar han hela tiden att man måste vara stark för yrket. Alltså är det enligt honom en 

sorts kompetens att vara stark. 

 

Man A anser inte att det alltid är yrkeskompetensen som spelar in vid rekrytering. Han 

anser att det som överväger en anställning kan vara om personen i fråga har en social 

kompetens eller inte. ”Det är jäkligt viktigt med andra saker, det är inte bara att man ska kunna 

det man gör, man ska inte bara som i vår värld, vara bra på kameran eller redigeringen, utan att man 

också har en hög social kompetens. Då kan det till och med vara så att man anställer en person som har 

lite högre social kompetens än den som har ännu bättre yrkeskunnande.” 

 

Kvinnan ser inte bara kompetensen som det avgörande för att en person ska bli anställd 

eller inte. Hon tycker även att det är viktigt att eftersträva att redaktionen får en spridning 

på män och kvinnor, ålder och bakgrund. Hon anser inte att det finns någon speciell 

kompetens som man eftersträvar med en SVT-medarbetare: ”är det en spridning på allting att 
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alla har olika bakgrunder, då tror jag att det blir en mer lättsam arbetsmiljö om alla är olika, istället 

för att alla ska stöpas i någon form i hur en SVT-arbetare ska vara.” 

 

Oavsett hur de anställda definierar kompetens, så är det alltid Chefen som tar det 

slutgiltiga beslutet när han rekryterar. Chefen tycker att det är en obehaglig känsla 

eftersom han vet att anställda på företaget har olika åsikter huruvida en person ska 

anställas eller inte: ”Det är en obehaglig känsla att alltid behöva överväga om man fullt ut ska gå på 

kompetensen vid anställningarna eller följa jämställdhetslagen, ibland är det en svår balansgång.” 

Detta uttalande kan man tolka på olika sätt. Jag upplever att hans uttalande betyder det 

att han automatiskt anställer en person med mindre kompetens om han följer 

jämställdhetslagen. Åter igen stöter vi på frågeställningen, vad betyder då kompetens?  

 

Jag upplever att kompetens är ett ord som man får definiera vilt på arbetsplatsen. Det 

återkommande är att styrka är en bra kompetens för att klara av yrket som fotograf. Men 

är det de enda som behövs? Jag blir förvånad över att ingen nämner att man måste vara 

en estetisk person eller ha ett brinnande intresse för bildskapande, istället är det styrka 

och social kompetens som tyngdpunkten ligger på. Ingen av personerna kan ordentligt 

redogöra för vad kompetens egentligen är. Detta kan stöta på problem vid 

anställningstillfällen om personalen definierar kompetens på olika sätt. Problemen kan se 

ut så att vissa arbetsplatser accepterar medarbetaren medan andra inte anser att han eller 

hon är tillräckligt duglig för arbetsuppdraget.  

  

6.3 Produktion och kön 

Intervjupersonerna är medvetna om att det finns en stor brist på kvinnor vid tekniken 

och att denna brist måste åtgärdas. ”Det är givetvis positivt, jag tänker på det hela tiden” säger 

Chefen på frågan om det behövs fler kvinnliga fotografer. Anledningen till varför 

minoriteten av kvinnor måste åtgärdas är för att de måste leva upp till sina 

policydokument, säger Chefen. Men där tar argumenten slut. Målet de har är att under en 

femårsperiod ha en jämställd arbetsplats med hälften män och hälften kvinnor, ”då menar 

jag verkligen jämställt, och inte att det ska domineras av kvinnor”. Dock tror Chefen att det 

kommer ta lång tid och han skulle inte bli förvånad om det överskrider fem år.  

 

Kvinnan upplever sig inte som unik eller ensam på arbetsplatsen med tanke på att hon är 

den enda kvinnliga fotograf. Då det finns flera kvinnliga reportrar som hon dagligen 
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arbetar ihop med så är det inget hon tänker på. Hon skulle däremot vilja se att fler 

rekryterades. Anledningen till att hon tycker det, är för att SVT då skulle ha en större 

chans att komma in på kvinnojouren och göra reportage, män får nämligen inte komma 

in. För mig är det förvånansvärt att anledningen Kvinnan har för att fler kvinnor borde 

rekryteras är för att de ska komma in på är Kvinnojouren. Hon ser inte jämställdheten 

som den största anledningen.  

 

Man B ser bara en anledning till varför det skulle vara positivt om fler kvinnliga 

fotografer rekryterades. Han tror att arbetstempot skulle bli lugnare och att det skulle bli 

mindre stress på redaktionen. Han har dock varken exempel eller förklaringar på hur han 

tror att det skulle bli lugnare. Han utvecklar sitt svar med att säga att han inte tror att fler 

kvinnor skulle påverka produktionen av nyheterna. De skulle fortfarande se ut som de 

alltid har gjort.  

 

Här håller inte Kvinnan med Man B. Hon tror att sändningarna skulle påverkas i och 

med en mer jämställd arbetsplats. Hon menar att kvinnor skulle arbeta för att få in mer 

diskussion, debatt och prat till sändningen, medan männen istället lägger tyngden på 

stora nyhetshändelser och hårda rubriker. Kvinnan säger att männen ofta vill göra 

nyheterna större än vad de egentligen är. Skulle det komma in fler kvinnor så skulle det 

alltså enligt Kvinnan innebära att sändningen fick mer diskussion i innehållet, som till 

exempel att det oftare skulle förekomma gäster till nyheterna. Man A har även en 

tankegång om att könsfördelningen spelar roll för bemötandet av samhället ute på fältet. 

Han menar att när de representerar samhället är det viktigt att de också kan avspegla 

samhället med ett mångfaldigt team, detta gäller inte bara könen utan även sexuell 

läggning eller hudfärg. ”Just att vi är olika individer som hjälper till att spegla samhället vi lever i”.   

Även om det vore en tillgång med kvinnor på SVT:s lokalredaktion så menar 

intervjupersonerna att positiv särbehandling och kvotering är en annan sorts 

diskriminering. Den som blir åsidosatt, i detta fall männen, kommer i sin tur bli 

diskriminerade. Hur intervjupersonerna än vrider och vänder på det, så börjar det alltid 

med att fler kvinnor vore en tillgång för företaget, men slutar med att det istället vore 

diskriminering för männen. 
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6.4 Hur ska anställningarna gå till? 

Tre av intervjupersonerna tycker att kvotering eller positiv särbehandling är en acceptabel 

metod att applicera på sin arbetsplats om det råder en stark minoritet av något kön. 

Emot detta är dock Man B som säger att metoderna inte tilltalar honom alls, det är 

endast kompetensen som är det avgörande. Han menar också att det i vissa produktioner 

med speciella ämnesområden ibland krävs bara män, till exempel om det är ett fysiskt 

tungt program, därför tycker han absolut inte att man ska kvotera. ”Socialdemokraterna 

körde ju med en stil med varannan damerna och det har ju bara gjort dem ont, man satte in människor 

som inte platsar”. Man B ser det också som en diskriminering av det ena könet om man 

särbehandlar det andra, det kommer alltid vara någon som orättvist blir åsidosatt.  

 

Man A håller med till en viss del, han menar att bara för att man är kvinna och minoritet 

ska man inte gå före i någon kö och exkludera män helt och hållet.  Han anser också att 

positiv särbehandling som metod ska användas före kvotering, ”Man får ju ett bredare 

spektrum för dem som söker tjänsten, vilket innebär att man kan göra ett bredare urval. Annars skulle 

fallet vara så att det kanske var två sökande till skillnad från 30 eller 50.”  

 

På frågan om Man A tycker att positiv särbehandling av ett kön är diskriminering av det 

andra, så säger han att: ”Per definition så kan man väl egentligen tycka det!” Ändå håller han 

kvar åsikten om att man måste ha en tankegång kring anställningarna på arbetsplatsen, 

om den domineras av män. Chefen för tekniken, som har i uppgift att rekrytera personal 

anser att det än så länge är ett måste att använda sig av positiv särbehandling eller 

kvotering, om de ska nå upp till handlingsplanen. Han anser att dessa metoder används i 

ett gott syfte, och att målet är att till slut kunna anställa den med mest yrkeskompetens, 

oavsett kön. ”Till dess måste vi kvotera” menar han. 

 

Kvinnan, som själv upplever att hon blev kvoterad på arbetsplatsen är splittrad när det 

gäller huruvida en anställning ska gå till. ”Det ska vara rättvist när man söker ett jobb, man ska 

gå på erfarenhet och vad man har för kunskap och utbildning, man ska jämföra arbetssökande mot 

arbetssökande.” Hon menar att hon som kvinna inte skulle vilja komma in på en 

arbetsplats endast tack vare sitt kön. ”Men samtidigt, finns det inga tjejer och om arbetsplatsen är 

mansdominerat och att kanske bara män söker sig till den sortens yrke, då måste man ju få in fler 

kvinnor”. Kvinnan sökte själv praktikplats på en av SVT:s lokalredaktioner för två år 

sedan. Idag pendlar hon mellan att vara timanställd och vikarie. Hon upplevde att hon 
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blev starkt positivt särbehandlad eller kvoterad till sin praktikplats: ”När jag sökte hit sa 

chefen rätt ut till mig att jag fick praktikplatsen för att jag är tjej, eller delvis för att jag är tjej.” Detta 

var inget som Kvinnan då såg negativt på: ”Jag tänkte inte så mycket på det, spelar roll om jag 

får platsen för att jag är tjej eller inte, bara jag får komma in och visa att det inte var något dåligt val 

bara för att jag är tjej. Jag är inte sämre än en kille.” Enligt Kvinnan hade chefen varit väldigt 

försiktig med att lägga fram anledningen till varför hon fick praktikplatsen, han hade 

bland annat sagt att hon inte fick ta illa upp eller bli upprörd av anledningen att hon kom 

in tack vare att hon var tjej. ”Jag är ju ingen feminist, eller ultrafeminist som tar illa upp och tackar 

för mig och går därifrån, jag tänkte inte så mycket på det då, jag var bara glad att jag fick 

praktikplatsen.” berättar Kvinnan.  

 

Däremot vill inte Chefen påstå att han har tagit in någon anställd eller vikarie tack vare 

positiv särbehandling eller kvotering. Han medger att varje gång det har kommit en 

kvinnlig person som söker praktik så har han gjort allt för att möjliggöra den. ”Jag har 

känt att min uppgift har varit nu att se till att så många kvinnliga personer som möjligt kommer in och 

gör praktik. Vi prioriterar det”. Däremot ser han inte det som en positiv särbehandling. De 

två manliga anställda fotografer upplever kvoteringsfrågan på arbetsplatsen olika. Man A 

anser att det ständigt finns en medvetenhet om att man ska rekrytera så många kvinnliga 

fotografer som möjligt, i och med detta menar han att det pågår en positiv särbehandling 

på arbetsplatsen. Man B däremot anser inte att det finns varken någon kvoteringsprocess 

eller positiv särbehandling på arbetsplatsen, inte när det gäller fotografyrket i alla fall.  

”Man har sagt att man vill ha fler kvinnliga chefer, det är väl en kvoteringsfråga” Man B fortsätter 

att berätta att SVT redan har en kvinnlig vd, Eva Hamilton, och innan henne satt 

Christina Jutterström. 

 

6.5 Följer SVT handlingsplanen om könssammansättningen?  

Här vill Chefen inte uttala sig om hur SVT i allmänhet ser ut i Sverige när det gäller 

könssammansättningen på fotografyrket. Han har inte tillräckligt med vetenskap för hur 

de övriga redaktionerna i landet ser ut. Däremot kan han tala för sin egen redaktion som 

idag ser ut så att det inte finns någon kvinnlig fotograf anställd. Ändå menar Chefen att 

de har blivit bättre i och med att de i nuläget har en kvinnlig vikare, samt att de arbetar 

för att få in fler kvinnliga praktikanter. Chefen tillägger också att om man lägger ihop alla 

yrkesområden på redaktionen, journalister, redigerare, fotografer, programledare etc. så 

skulle könssammansättningen inte ha en så stor avvikelse.  
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Man A tycker precis som Chefen, att redaktionen har blivit bättre när det gäller 

avvikelsen ”Det är väl för att vi har börjat ha en medvetenhet och ett mål att få in fler kvinnor, så det 

ljusnar kan man säga”. 

 

Man B anser att det är bra att man har ett mål på redaktionen och tycker att det vore kul 

om det kom in fler kvinnliga fotografer, däremot påpekar han att det är ett väldigt tungt 

fysiskt krävande arbete och att detta skulle kräva en kvinna som är stark. ”Det är till och 

med få män som klarar yrket livet ut” tillägget han.  

 

Kvinnan säger som de andra intervjupersonerna att de inte lever upp till handlingsplanen 

på deras redaktion ”På vår redaktion är det inte så, men kanske på SVT över lag. Vi håller i alla 

fall oss inte till det i olika arbetsgrupper, jag tror inte ens att det är jämställt på reportersidan, då är det 

istället flest kvinnor”.  

 

6.6 Definitioner av positiv särbehandling och kvotering 

Det som framkommit ur den tidigare forskningen är att positiv särbehandling och 

kvotering har varit ett medel för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor i 

samhället. Dessa begrepp är varken nya eller gamla och har sakta utvecklats från 1921 

och fortsätter att utvecklas än idag. Trots att begreppen ofta nämns i 

rekryteringssammanhang och på arbetsplatser så råder det delade meningar om huruvida 

metoderna ska användas i praktiken. Gemensamt för samtliga intervjupersonerna är att 

de tycker att kvotering är ett negativt laddat ord. Dock anser Chefen, Kvinnan samt Man 

A att positiv särbehandling och kvotering är två nya tänk som blir allt vanligare i 

samhället och som måste appliceras på en arbetsplats som domineras av män. Man A 

utvecklar med att säga att allt beror på hur man själv väljer att se på begreppen. ”Vad jag 

tänker på egentligen är väl ett nytt tänk, något som blir allt vanligare i olika företag, som en strategi för 

att få in fler kvinnor i verksamheten.” Han menar att även om ordet klingar negativt så är 

företeelsen för en positiv sak. Däremot måste det vara rätt kvinna på rätt plats med 

samma kompetens och villkor som mannen. ”Däremot kan man ha ett medvetande hela tiden 

att man måste få in fler kvinnor, det tror jag är bra.”   

 

Man B uppfattar begreppen helt och hållet negativt: ”Jag tycker att det ska vara den bästa 

människan på varje plats”. Med detta menar han att det inte spelar någon roll om det bara 
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finns kvinnor eller bara män på arbetsplatsen. Han anser också att det finns arbetsplatser 

som inte är gjorda för kvinnor, utan är så pass fysiskt krävande att en kvinna inte skulle 

klara av det.  Denna åsikt grundar sig i att Man B anser att en man av naturen är starkare 

än en kvinna.  

 

Det råder starkt delade meningar om definitionen på positiv särbehandling samt 

kvotering. Kvinnan anser att positiv särbehandling kan innebära att människor stöttar 

henne på arbetsplatsen, istället för motarbetar: 

 ”Jag tycker inte att positiv särbehandling är dåligt på något sätt, jag tycker själv att jag blir positivt 

särbehandlad hela tiden och det tycker jag är bra.”. Denna definition stämmer dock inte överens 

med den juridiska definitionen. De övriga intervjupersonerna ger aldrig någon klar 

skillnad på kvotering och positiv särbehandling. Det enda som framkommer under 

intervjuerna är att de anser att kvotering är ett mer negativt laddat ord. Detta säger bland 

annat Chefen. Dock har han försökt att slänga ifrån sig att begreppen är negativa 

eftersom han idag anser sig ha i uppgift att kvotera in kvinnliga fotografer.  

 

6.7 Finns det risk för att man blir indelad i olika fack beroende på om 

man är kvoterad eller inte? 

”Någon gång har jag tänk så faktiskt” medger Chefen. Han menar att alla självklart vill 

komma in på arbetsplatsen utan att någon ska kunna påstå att det var genom kvotering, 

utan på dennes meriter. ”Man måste bevisa att rekryteringen har varit av en anledning och att vi 

nästa gång inte behöver kvotera, eftersom vi har en mer jämställd arbetsplats.” Redaktionen försöker 

nu att bryta mönstret med den ojämna könsfördelningen och ser det som ett mål i 

framtiden att den fortsatta rekryteringen ska fungera utan kvotering eller positiv 

särbehandling.  

 

Kvinnan tror inte att det finns någon risk att man blir indelad i olika fack, hon tror inte 

att de anställda såg på henne som en kvoterad praktikant, utan istället som en ny 

medarbetare på arbetsplatsen: ”Jag tror inte att folk satt och tänkte, där kommer hon som är 

kvoterad, jag tror mer att de tänkte att där kommer en som är ny” . Man B däremot är säker på att 

man skulle bli indelad i olika fack: ”Folk skulle nog prata om det” menar han. Han tror också 

att det skulle bli en misstänksamhet mot den som blir kvoterad. Man skulle tvivla på ifall 

personen verkligen hade tillräcklig med kompetens eller yrkeserfarenhet för att utföra sitt 

arbete korrekt.  
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Man A tror att det skulle finnas en risk ifall man endast kom in på grund av ett kön, och 

inte hade samma kvalitetskrav som många andra har. Men han återkommer även till här 

att det inte alltid är den som jobbar snabbast som är den mest lämpade, man ska kunna 

jobba smidigt med alla andra människor också: ”Uppnår man det, då tycker jag inte att man 

behöver känna så där, att det finns olika fack”. 

  

I dagsläget arbetar det mellan 30-35 personer på redaktionen. Av dessa är 70 procent  

män och 30 procent kvinnor, dessa uppgifter är framtagna genom att ha räknat ihop 

journalister, sändningsproducenter, programledare, tekniker, chefer samt all övrig 

personal. Kvinnorna har alltså en klar minoritet, på alla yrkesområden. 

Upplever då aldrig de anställda om det pratas på arbetsplatsen att det skulle behövas fler 

kvinnliga fotografer? ”Vi för en diskussion, dels med dem som är i en roll där man anställer 

människor” säger Man A.  

Man B däremot menar att könsfördelningen inte är en diskussion som förs på jobbet. 

”Det är inget som jag går och funderar på varje dag, totalt sett på arbetsplatsen så är det ju väldigt 

många tjejer” . 

 

6.8 Hur har detta estetiska yrke blivit så mansdominerat? 

Den Kvinnliga fotografen tror att yrket har setts som macho: ”Man ansåg att det var en 

större grej än vad det egentligen är. Nu när det väl också så att folk tror att det är något speciellt med 

att jobba på tv, men det är det ju inte.”   

 

Man A tror att det har funnits en tanke tidigare om att det har varit ett ganska krävande 

yrke. ”Det ligger väl fortfarande kvar lite på fotosidan då det kan vara att man ska bära mycket och 

behöver stor fysik”. Dock anser även han att medieyrket idag inte alls ser ut som det gjorde 

tidigare, idag har en anställd oftast två inriktningar, till exempel journalist och redigerare, 

”Då spelar det väl egentligen ingen roll om man är kvinna eller man fysiskt sätt”. Man B tror att allt 

handlar om vad man är intresserad av, men menar att det också kan vara så att den tunga 

kamerautrustningen skrämmer kvinnor till yrket. Förutom den tunga kameran så tror han 

inte att den övriga tekniken är ett hinder för kvinnor eftersom allt arbete idag oftast sköts 

framför en dator. ”Tjejer redigerar lika bra som killar” menar han. Man B tror att företaget 

skulle få in fler kvinnor ifall kamerautrusningen skulle bli lättare. Men eftersom det idag 

inte finns små lättare kameror med samma kvalitet som SVT:s stora DVCPR50 kamera, 
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så finns det inga andra alternativ än att använda den tyngre. ”Ska vi ha en lättare kamera 

med sämre kvalitet, då hamnar man på efterkälken med hur tekniken ser ut idag.”. Till hösten 

kommer redaktionen få in en uppgradering av deras nuvarande kamera, den kommer att 

väga 2 hekto mer.  

 

6.9 Hur fungerar jämställdhetslagen vid rekryteringar? 

Varje anställd som har ansvaret att rekrytera personal till arbetsplatsen har en plikt att 

följa jämställdhetslagen. På SVT:s lokalredaktion sköter chefen för all teknisk personal 

rekrytering, lönefrågor etc. för fotografer och redigerare, medan det finns en andra chef 

som sköter liknande frågor för journalisterna. ”När vi är i anställnigsfasen vilket vi tyvärr inte 

är alldeles för ofta nu förtiden, så kan jag tänka mig att man kommer att lägga vikt på det i 

annonserna, att kvinnor ska söka.” När könsfördelningen ser ut som den gör på 

arbetsplatsen så är det alltså en merit att vara kvinna. ”Men jag hoppas att det kan vara en 

övergående natur” säger Chefen. Målet är att i framtiden endast kunna gå på kompetens när 

man ska anställa en medarbetare.  

Chefen känner inget tvång att gå efter jämställdhetslagen när det gäller praktikanter eller 

vikarier, även om han arbetar för att få in fler kvinnor. ”Jämställdhetslagen är ingen lag som vi 

har bakom oss då, det är mer en policyfråga som vi hela tiden har framför oss, och i dem banorna tänker 

vi.”  Jämställdhetslagen (1991:433) säger däremot att rekryteringsansvarig alltid har som 

plikt att gå efter jämställdhetslagen, oavsett vilken anställningsform det gäller. 

Det finns även andra detaljer som är avgörande ifall en person ska få praktik vid 

redaktionen eller inte. Chefen menar att han helst ser att företaget kommer ha 

användning av personen även efter praktiken, då anser han att praktikperioden är 

välkommen. 

 

6.10 Eva Hamilton som ny vd 

2006 tillkom en ny ledning på Sveriges Television. Christina Jutterström avgick och 

ersattes med Eva Hamilton. Hamilton har arbetat som nyhetsreporter under flera år i sin 

karriär och har därför goda kunskaper om hur nyhetsredaktioner arbetar. Min fråga till 

intervjupersoner var hur de ser på den nya ledningen och ifall de tror att det kommer att 

ske några förändringar med rekrytering. 

Chefen tror inte att hon kommer förändra något som rör deras lokala redaktion, han 

menar att Hamilton kommer att följa policydokumenten precis som Christina 

Jutterström gjorde.  
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Här upplevde jag att intervjupersonerna inte verkade ha några större förhoppningar på 

den nya ledningen. Att dem förväntar sig att ledningen ska följa policydokumenten är 

självklart, men att de inte förväntar sig någon utveckling låter för mig omotiverat. Ser 

redaktionen sig överhuvudtaget som en del av ledningen nere i Stockholm, eller upplever 

dem sig som en egen arbetsplats oberoende av någon annan? Jag anser att en diskussion 

om den nya ledningen skulle göra redaktionen gott. 
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7. Diskussion 

Det som framkommit i både litteraturen och intervjuerna är att positiv särbehandling och 

kvotering är två begrepp som det inte finns någon samsyn på bland personalen på 

Sveriges Television. Varken ute i samhället eller på SVT råder det gemensamma tankar 

om huruvida metoderna ska användas. Den första frågeställningen i uppsatsen lyder: Hur 

ser manliga respektive kvinnliga teknikfotografer på kvotering och positiv särbehandling? 

Denna frågeställning syftade till att se om det fanns någon skillnad mellan de två manliga 

anställda och kvinnan, det gjorde det.  

 

Alla tre tyckte olika, kvinnan såg positiv särbehandling som något helt annat än vad det 

egentligen var, Man A tyckte att det var en acceptabel metod medan Man B var emot 

den. Hur kan då detta påverka en arbetsplats som domineras av män? Jag anser att det 

kan vara en svår process att applicera kvotering eller positiv särbehandlig på en 

arbetsplats om de anställa inte är medvetna om redaktionens handlingsplaner och 

policydokument. Den kvoterade kvinnan (eller mannen) ska inte känna sig utfryst på 

grund av att hon/han kommit in tack vare sitt kön. Finns det ingen öppen diskussion på 

arbetsplatsen finns det stor risk att den kvoterade blir utfryst. En annan detalj är att 

intervjupersonerna tror att positiv särbehandling endast har att göra med kvinnor, men 

jämställdhetslagen är självklart könsneutral. 

Vad ska vi konstatera av detta? Är lagen dåligt utformad eller är det personalen som har 

dålig kunskap om metoderna och lagarna på SVT.  Det finns uppenbarligen en brist med 

policydokumenten eftersom intervjupersonerna inte har klart för sig vad som står i dem.  

De borde omformas och utvecklas. Bland annat anser jag att man borde nämna hur 

könsfördelningen ska regleras när det råder minoritet av ett kön på arbetsplatsen. 

Dokumenten skriver bara att det ska regleras. Genom att lägga till detta i 

policydokumenten så får de anställda en bild av vad som kommer att ske om 

arbetsplatsen får stark majoritet av ett kön.  

  

Jag tror inte att det är en slump att alla intervjupersoner är dåligt informerade om positiv 

särbehandlig, kvotering eller om policydokumenten, det är snarare en brist på 

dokumenten och dess innehåll. 
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Den andra frågeställningen i uppsatsen löd: Har någon anställd upplevt positiv 

särbehandling eller kvotering på sin arbetsplats? Även fast ämnet är så angeläget på 

SVT:s redaktioner så var det ändå bara kvinnan som ansåg att hon hade blivit kvoterad. 

De övriga intervjupersonerna ansåg att man måste använda sig av metoderna ifall en 

kvinnlig fotograf ska anställas, men att man inte har gjort det ännu. Inte ens Chefen ville 

påstå att han hade kvoterat någon. Hela ämnet positiv särbehandling och kvotering 

upplevs vara tabu. Pratar man inte om det, så förekommer det inte. Jag kan tycka att det 

var ärligt av Chefen att berätta för Kvinnan att hon kom in tack vare sitt kön, men varför 

berättade han inte det för mig vid den personliga intervjun? Ville han inte kännas vid att 

han hade använt kvotering, eller hade han helt enkelt glömt bort det? 

 

En annan fråga som växer fram i mitt huvud är: När ska de kvinnliga fotograferna kvoteras in? 

Hur gärna man än vill ha en jämställd arbetsplats så innebär inte det att arbetsplatsen har 

råd att anställa fler. För att SVT överhuvudtaget ska ha råd med fler anställda, så måste 

en del av den övriga personalen säga upp sig självmant, bli uppsagda eller gå i pension. 

Ska man vänta på att en anställd ska gå i pension kommer det ta mer än de planerade fem 

åren som Chefen har som mål. Skulle Chefen börja säga upp redan anställda skulle det bli 

en vild diskussion om diskriminering, och jag kan inte föreställa mig att en anställd 

fotograf säger upp sig i förmån till en kvinna.  

Jag anser att det är svårt att börja reglera i könsfördelningen på en arbetsplats som redan 

har många anställda, och att säga upp personer endast på grund av sitt kön kan jag inte 

tänka mig är lagligt. Ska man till fullo följa jämställdhetslagen måste man göra det från 

första början, redan när företaget är i en process där de anställer mycket personal. Att 

göra det i efterhand tror jag är en mycket svår process.  

 

Den tredje och sista frågan till uppsatsen var: Är metoderna ett bra sätt att få in fler 

kvinnliga fotografer? Ingen vill påstå att metoderna är ett bra tillvägagångssätt Men 

samtidigt upplever jag att de anställda tror att det är det enda sättet att få en kvinnlig 

fotograf.  

Som Chefen uttryckte sig: De måste använda sig av kvotering tills det råder en jämn 

könsfördelning på arbetsplatsen. Något som är gemensamt för samtliga intervjupersoner 

är att de anser att positiv särbehandling är samma sak som att rekrytera en person med 
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dålig eller helt utan kompetens. Med den inställningen är det uppenbart att det växer 

fram en negativ inställning mot metoderna.  

Vad betyder då kompetens? Är det kunskap, att man har vilja eller att man har en viss 

förmåga? Intervjupersonerna nämner ofta att en anställd ska vara en fysiskt stark person 

som klarar av tunga lyft som kommer med arbetet. Är det då inte vettigt att föra in 

styrkepass på arbetstid, så personalen får den styrka som krävs för yrket? Dock upplever 

jag att intervjupersonerna eftersträvar styrka och kompetens. Det här innebär alltså att 

kompetens innefattar något annat, men vad?  

För mig är kompetens att ha förmåga att klara en arbetssituation, att handla rätt i olika 

situationer, att se framåt och ha kunskap om det man arbetar med. Ingen av 

intervjupersoner nämner dessa färdigheter. Social kompetens tas dock upp av Man A. 

Förutom styrka så säger han alltså att förmågan att arbeta tillsammans med andra är de 

viktigaste egenskaperna. Den tekniska kunskapen då? Det här innebär att vem som helst 

som är social och är stark kan komma in på SVT: s redaktion och börja arbeta som 

fotograf, då borde det innebära att Sveriges starkaste man, Magnus Samuelsson skulle bli 

en enastående fotograf. Jag anser att det krävs en diskussion om begreppet kompetens på 

arbetsplatsen. De borde i alla fall definiera tydligare vad begreppet betyder och framför 

allt, diskutera vad företaget eftersträvar hos en medarbetare.  

 

Jag anser att företag som idag är starkt mans- eller kvinnodominerande och måste 

applicera positiv särbehandling på sin arbetsplats måste jobba för att avdramatisera 

företeelsen och göra den mer accepterad och lätthanterlig på arbetsmarknaden. Till att 

börja med borde all chefspersonal börja informera den nuvarande personalen om 

arbetsplatsens situation, varför de måste använda sig av positiv särbehandlig och 

kvotering, men framför allt, förklara hur metoderna går till. Det är också upp till varje 

anställt enligt SVT:s strategi 2009 att skaffa sig kunskap och arbeta efter företagets mål 

och värderingar. Har företaget som mål att få in fler kvinnor (eller män) så måste de 

anställda arbeta efter detta. Var och en har alla anställda på företaget ansvar för att målen 

uppnås. Om någon anställd fryser ut en kvoterad eller positivt särbehandlad betyder detta 

att de inte lever efter strategierna för 2009.  

 

I den tidigare forskningen kan vi läsa om hur kvinnor under många år uteblev från 

riksdagen trots att de hade lika formella rättigheter som män när det gällde politisk 

representation. Anledningen till detta var att männen ansåg att kvinnorna bland annat var 
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för okunniga för att ges politiska uppdrag. Här kan jag dra vissa paralleller med dagens 

arbetsmarknad. Genom att påstå att tekniken på SVT är för tung för en kvinna, så för 

man samma tankesätt idag om kvinnors kunskap som på 1920-talet. Borde det inte vara 

dags nu att ta lärdom av historien och gå framåt i utvecklingen? Jag anser att Sverige i 

allmänhet måste arbeta med attitydförändringar för att alla människor ska ses med lika 

värde, samt vara jämställda. Det är vi själva som måste påskynda kampen mot 

diskriminering och fördomar, oavsett om det gäller kön, handikapp eller etniskt 

ursprung.  

 

Avslutningsvis, och som svar på mitt syfte så finns det ingen samsyn mellan personal och 

chefer på SVT för huruvida positiv särbehandling eller kvotering ska appliceras på 

arbetsplatsen. Metoderna är inte tillräckligt diskuterade och det förs ingen öppen dialog 

om hur de skulle fungera på SVT:s arbetsplats. I och med detta är varken positiv 

särbehandling eller kvotering en bra metod för att få in fler kvinnliga fotografer. Dock 

anser Chefen att positiv särbehandlig eller kvotering är det enda sättet att få en jämn 

könsfördelning.  

 

Som en utveckling av min studie skulle jag i framtiden vilja göra en större undersökning 

där fler redaktioner från SVT får delta. Fler kvinnor skulle intervjuas samt fler chefer. 

Det skulle även vara intressant att jämföra könsfördelningen på riksnyheterna och 

lokalredaktionerna. Det skulle också vara intressant att göra en kvantitativ undersökning 

där fler anställda kan vara inblandade, detta skulle kunna göra att man kan dra mer 

generella slutsatser.  
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Bilaga 1 

 

Forskningsfrågor Anställd 

Positiv särbehandling har varit en metod som man använder sig av för att får in fler 
kvinnor på arbetsmarknaden, speciellt då på fotografyrket. I Sverige är positiv 
särbehandling tillåtet när det gäller kön och funktionshinder, dock inte när det gäller 
etnisk tillhörighet. 
 
  

• Vad är din yrkesroll? 
 
• Hur upplever du könsfördelningen på din arbetsplats? 

 
• Vad tänker du på när du hör orden positiv särbehandling och kvotering? 

 
• I SVT:s handlingsplan står det att könssammansättningen inom varje 

kompetensområde ska vara jämn eller ha en avvikelse på högst 10 procent.  Hur 
ser du på det? 

 
• Tror du att det är en jämn fördelning av kön på SVT? 

 
• Hur ställer du dig till att få in fler kvinnor som fotograf/redigerare på SVT? 

 
• Varför tror du att detta estetiska yrke har blivit så mansdominerat? 

 
 

• Tror du att det skulle det vara en tillgång för Nordnytt om det kom in fler 
kvinnor? Varför? 

 
• Tror du att den nya ledningen med Eva Hamilton kommer att påverka den 

fortsatta rekryteringen av män eller kvinnor? Vilken skillnad skulle det kunna bli? 
 

• Det är tillåtet kvotera in vissa människor på grund av sitt kön. Tycker du att det 
här är en rättvis metod eller ska alla ges lika rättigheter oavsett hur många män 
eller kvinnor som det finns på arbetsplatsen? 
  

• Skulle positiv särbehandling eller kvotering kunna vara en metod för att få in fler 
kvinnor på arbetsmarknaden? Och hur tänker du kring det här? 
 

• Finns det några andra metoder som skulle kunna fungera? Kan man påverka 
skolor? 
 

• Vilken av metoderna tror du skulle fungera bäst? 
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• Har du själv fått ta del av positiv särbehandling eller kvotering?  
- vilken av metoderna? 
- Hur gick det till? 
- Hur upplevde du det?  
 

• Tror du att det finns en risk att man blir indelad i olika fack, eller lag beroende på 
om man är kvoterad eller inte? Att man som anställd tycker att det är viktigt att 
folk vet hur man har blivit anställd? 
 

• Tror du att positiv särbehandling av det ena könet skulle kunna vara 
diskriminering av det andra könet? 

 
 
 

• Varför är det viktigt att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor på SVT? 
 

 
• När du blev anställd/vikarie, kände du att din arbetsgivare gick efter 

jämställdhetslagen då? Eller att de hade den i bakhuvudet? 
 

• Hur går diskussionerna kring jämställdheten på din arbetsplats? 
 

• Hur upplever du könsfördelningen på SVT (fotograf/redigerare)? 
 

• Upplever du i arbetslivet att det pratas om hur lite kvinnliga fotografer och 
redigerare som det finns?  
 

• Tror du att SVT prioriterar att anställa kvinnliga redigerare/fotografer? 
 

• Skulle sändningen kunna förändras om det blev en mer jämställd arbetsplats, hur 
då? 

 
• Vilka fler tankar och funderingar har du kring det vi har pratat om idag? 
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Bilaga 2 
 
Forskningsfrågor Chef 
 
 

• Berätta om ditt jobb 
• Hur ser du på jämställdheten? 
• Hur går diskussionen kring jämställdhet här på jobbet? 

 
• Vad tänker du på när du hör orden positiv särbehandling och kvotering? 

 
• I SVT:s handlingsplan står det att könssammansättningen inom varje 

kompetensområde ska vara jämn eller ha en avvikelse på högst 10 procent. Hur 
ser det ut idag? 
   -(OM INTE, kan detta vara en anledning till att man vill kvotera in fler 
kvinnor?) Hur ser du på det? 

 
• Hur ställer du dig till att få in fler kvinnor som fotograf/redigerare på SVT? 

 
• Hur kommer det sig att detta estetiska yrken har blivit så mansdominerade? 

 
• Skulle det vara en tillgång för Nordnytt om det kom in fler kvinnor? Varför? 

 
• I och med att Eva Hamilton blev vd i år samt att det kom till en ny 

ledningsorganisation, tror du att det kommer påverka den fortsatta rekryteringen 
av män och kvinnor?  

 
• Hur ställer sig ditt företag till positiv särbehandling?  

 
• För att uppnå en jämställdhet på arbetsplatsen så får man ju kvotera in vissa 

människor på grund av sitt kön. Men är det inte mer rättvist då att alla individer 
ges likvärdiga möjligheter att förverkliga sina drömmar och få det jobbet de 
verkligen vill ha?  

 
• Skulle positiv särbehandling eller kvotering kunna vara en metod för att få in fler 

kvinnor på arbetsmarknaden? Varför? Och hur tänker du kring det här? 
 

• Vilken av metoderna tror du skulle fungera bäst? 
 

• Hur fungerar positiv särbehandling i praktiken? Hur går det till? 
 

• Tror du att det finns en risk att man blir indelad i olika fack, eller lag beroende på 
om man är inkvoterad eller inte? Att man som anställd tycker att det är viktigt att 
folk vet hur man har blivit anställd? 
 

• Skulle inte en positiv särbehandling av en part, eller kön i det här fallet, kunna 
vara diskriminering av det andra könet? 
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• Är det viktigt att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor på SVT? 
 

 
• Har ni hittills tagit in någon vikarie eller anställt någon med hjälp av positiv 

särbehandling eller kvotering? 
 

• När ni anställer folk, Hur förhåller ni er till jämställdhetslagen då? 
 

 
 

• Prioriterar ni att anställa kvinnliga redigerare/fotografer? Hur tänker du kring 
det? 
 

• Vilka fler tankar och funderingar har du kring det här som vi pratat om? 
 
 
 

 


