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SAMMANFATTNING 

För att mångfalden av människor i arbetslivet ska kunna tillvaratas, uppskattas 

och erkännas krävs ett organisationsklimat och ett ledarskap som möjliggör detta. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett meningsskapande kring mångfald 

kommer till uttryck inom Sveriges Television, då produkten ska nå en mångfaldig 

publik. Sveriges Television är ett public service-företag vars uppdrag är att nå ut 

till tv-tittare i hela Sverige, vilket förutsätter en mångfaldig produkt. Åtta 

semistrukturerade intervjuer har genomförts med anställda på Sveriges Television. 

Intervjuerna har transkriberats och resultatet har tolkats utifrån Piagets 

konstruktivistiska lärandeteori och Mezirows teori om transformativt lärande. 

Våra viktigaste resultat visar att det som upplevs som meningsskapande kommer 

till uttryck i relationen mellan det som anses värdefullt och det lärande som de 

anställda får ta del av. Det är engagemanget för mångfaldsfrågor och på vilket sätt 

det talas om mångfald som gör det värdefullt. Förutsättningar för lärande kan vara 

att organisationen stödjer mångfaldsarbetet och medarbetarna har en öppen syn 

för olikheter. 

Nyckelord: mångfald, olikheter, meningsskapande, lärande, transformativt 

lärande 

 

ABSTRACT 

 

If diversity of people in the workplace is to be utilized, appreciated and 

acknowledged it will require an organizational climate and leadership that will 

enable this. The purpose of this study is to examine how creating meaning around 

diversity is expressed within Sveriges Television when the product should reach a 

diversified audience. Sveriges Television is a public service company designed to 

reach viewers nationwide, which will demand a diverse product. Eight semi-

structured interviews have been conducted with employees from Sveriges 

Television. These interviews have been transcribed and the result construed based 

on the Piaget constructivist theory of learning and Mezirows theory on 

transformative learning. Our most important results shows what is perceived to be 

creating meaning is a product of the relation between the valuable and the learning 

that employees can take part in.  It is the dedication for diversity issues and in 

what way it speaks about diversity that makes it valuable. For it to become 

educational it needs an organization that provides support and that the employees 

have an open vision for differences.     

Keywords: diversity, differences, creating meaning, learning, transformative 

learning 



FÖRORD 
 

 

Med detta förord vill vi först och främst tacka våra informanter som har delat med 

sig av sina intressanta berättelser kring mångfald. Även ett extra tack till den 

kontaktperson på Sveriges Television som har givit oss en inblick i organisationen 

samt förmedlat kontaktuppgifter till de informanter som deltagit. 

 

Vi vill också tacka Er som vi fått hålla provintervjuer med samt Ni som har 

korrekturläst eller på andra sätt hjälpt oss med vår uppsats. Sist men inte minst vill 

vi tacka vår handledare som med kloka råd har bistått oss i denna process. 

 

 

 

Tack till Er alla! 

 

 

Fredrik Josefsson och Maria Magnusson 

 

Uppsala, maj 2014 
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1. INLEDNING  

Föreställ dig nervositeten då du sökt ett jobb, då du funderar på om dina kvalifikationer är bra 

nog. Kommer du bli kallad på intervju? Kommer du att vara den som får jobbet? Föreställ dig 

sedan att dina kvalifikationer plötsligt spelar mindre roll. Andra aspekter, vilka du inte kan 

styra över, kommer istället att påverka dina chanser. En sådan aspekt kan vara ditt namn. Det 

hände Nedzad, som vid ett tillfälle tog reda på vem som fått jobbet han sökt. Det visade sig 

vara en person med helsvensk bakgrund, med samma erfarenhet som han själv och dessutom 

med en kortare utbildning. Ingen på företaget hade någon annan bakgrund, vilket fick Nedzad 

att inse vad som förmodligen gjorde honom mindre attraktiv för tjänsten. Idag kallar han sig 

för Ned, detta för att öka sina chanser på arbetsmarknaden. Han känner dessutom ofta att han 

måste prestera dubbelt så bra, bara för att han avviker från normen (Personal och Ledarskap 

2013). Det är denna artikel som väckte vårt intresse för mångfald och det finns många andra 

liknande historier vad gäller bland annat ålder, sexualitet och kön. Denna artikel handlar om 

rekrytering, men att inte tillhöra normen kan vara exkluderande både i samhället och på 

arbetsmarknaden. Falsafi (2004) menar att det på en arbetsplats kan existera informella 

grupperingar, men att det på ett formellt plan måste finnas ett fungerande samarbete. 

Olikheter hos individer måste kunna mötas och alla möten och konflikter bör kunna hanteras 

och användas. I denna studie undersöker vi hur ett meningsskapande kring mångfald kommer 

till uttryck inom en organisation. Med begreppet meningsskapande syftar vi till hur 

mångfaldsfrågor kan generera värde för såväl organisation som medarbetare. 

 

På en samhällsnivå talades det enligt Falsafi (2004) på sjuttiotalet om solidaritet, på åttiotalet 

om miljövänlighet, nittiotalet var präglat av globalisering och idag talas det om mångfald. När 

sedan trenden är över dröjer sig effekten av dessa begrepp kvar och fortsätter påverka 

samhället (Ibid.). Eftersom mångfald är ett aktuellt begrepp tycker vi att det blir än mer 

angeläget att studera. I Sverige bor det drygt nio miljoner människor. Två miljoner av dessa 

representerar fler än 200 kulturer, vilket skapar ett mångkulturellt samhälle (Lorentz & 

Bergstedt 2006). Samhället är idag mer globaliserat, människor flyttar mer mellan länder och 

internet öppnar upp för kontakt över hela världen (Lahdenperä 2004). Eftersom Sverige som 

mångkulturellt samhälle fortfarande kan upplevas som relativt nytt, är det svårt att hitta 

definitioner för mångfald utifrån ett sociokulturellt perspektiv. En allmän definition utgår från 

olikheter (Roth 2008). Mångfald sett ur ett organisationsperspektiv innebär en mångfaldig 

arbetskraft utifrån olikheter som kön, ålder, etnisk/kulturell bakgrund, funktionshinder, klass 

och sexuell läggning (Fägerlind & Wener 2001). Vår fokusering kommer att vara detta 

perspektiv.  

 

Fägerlind och Wener (2001) menar att mångfaldsarbete inom en organisation inte handlar om 

en viss procentuell sammansättning av olikheter i arbetsgruppen. Istället handlar det om att 

karaktäristika som är irrelevanta för arbetsuppgiften inte ska vara något hinder för inträde, 

medverkan eller utveckling inom företaget. Det är för uppgiften relevant kompetens som ska 

vara avgörande. Enligt Alm (1999) syftar begreppet mångfald till innehållet i en grupp och att 

den består av människor med olikheter. Begreppet ger dock inte en beskrivning av hur dessa 
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olikheter värderas. Leda mångfald innebär att leda en organisation mot att alla medarbetares 

resurser utnyttjas fullt ut. För Alm (1999) kommer konceptet att leda mångfald till uttryck i 

hur hon argumenterar för en pluralistisk organisationsmiljö, där man anser att både likheter 

och skillnader är viktiga för företagets framgång. På en arbetsplats måste som nämnt olikheter 

kunna mötas och konflikter hanteras. Dessa olikheter kanske dessutom kan användas och att 

alla människors resurser på bästa sätt kan lyftas fram? Vi tänker oss att det finns bättre 

förutsättningar för detta i en pluralistisk organisation, men vi tror också att vägen dit är lång. 

Det gäller att se bortom olikheterna och se till vilken kompetens individen faktiskt har. 

Fägerlind och Wener (2001) menar att mångfald i arbetslivet kräver ett ledarskap, ett 

organisationsklimat och en organisationskultur som erkänner, värderar och tillvaratar varje 

människas unika egenskaper och potential. 

 

Den organisation vi studerar är Sveriges Television (SVT). En av de utmaningar som särskilt 

utmärker SVT är att de behöver nå en mångfaldig publik. Att arbeta med SVT som företag ger 

därför en inblick i deras mångfaldsarbete både inom organisationen och ut mot tittarna. 

Företagets ambition att verka i hela Sverige konkretiseras i deras slogan: ”Om alla, för alla”. 

SVT är ett public service-företag, som varken ägs av staten eller av kommersiella intressen 

(SVT 2014). Verksamheten finansieras genom Radio- och TV-tjänst som tittarna betalar 

(Public servicerådet 2014). SVT har som uppdrag att garantera medborgarna en bredd vad 

gäller program och tjänster. Utbudet ska tillvarata humanistiska och demokratiska värden, 

folkbildningsambitioner, kvalitet och mångfald, samt vara tillgängligt för alla oavsett 

bakgrund och förutsättningar. SVT ska spegla hela Sverige (SVT 2014). Kortfattat bidrar 

detta till att SVT:s produkt ska vara anpassad till en mångfaldig publik, vilket vi antar 

påverkar mångfaldsarbetet inom organisationen. Alm (1999) diskuterar begreppen intern och 

extern mångfald. Dessa är tätt sammanflätade och den interna mångfalden syftar till mångfald 

internt inom organisationen. Extern mångfald kan handla om en mångfaldig kundbas som 

företaget vill anpassa sina produkter till. Grunden för extern mångfald ligger ofta i den 

interna. Sett ur detta perspektiv blir det givande att studera hur SVT jobbar med mångfald 

internt för att nå den externa mångfalden.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka:  

 

Hur kommer ett meningsskapande kring mångfald till uttryck inom Sveriges Television, 

då produkten ska nå en mångfaldig publik? 

 

Detta syfte delas upp i två frågeställningar: 

 

1. Hur blir något värdefullt i förhållande till mångfald inom SVT? 

2. Vilka förutsättningar för lärande kan urskiljas i SVT:s interna och externa 

mångfaldsarbete? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

Vi har nu introducerat ämnet mångfald och vad vi kommer att undersöka i denna studie.  

Nedan följer en presentation av tidigare forskning om mångfald, där vi inledningsvis tar vi 

upp argument för mångfald ur ett samhälls- och organisationsperspektiv. Därefter diskuteras 

hur mångfald kan påverka gruppsammansättningar, vilket kan knytas till att medarbetare i en 

organisation tillhör både formella och informella grupper. Vidare ser vi till makt- och 

statusordningar inom mångfalden, för att slutligen se på lärande ur ett interkulturellt 

perspektiv. Sammantaget ger detta en inblick i den tidigare forskningen och ett avstamp för 

oss att bygga vidare på. 

 

2.1 Samhälle och organisation 

 
Falsafi (2004) menar att både den svenska och internationella forskningen tar upp flera 

argument som stödjer strategiskt och medvetet mångfaldsarbete i organisationer. Ett av 

argumenten är att kostnaderna för ett företag ökar om personalen missgynnas, i och med den 

eventuellt ökade personalomsättningen. Mångfald förväntas även ge mer flexibilitet inom 

organisationen och öka kreativiteten. Ett annat argument för mångfald är att fler företag söker 

sig till den internationella marknaden och att produktionen ofta sprids till olika delar av 

världen. Även i andra västländer är det en fokusering på att öka lyhördheten för kulturella 

skillnader i såväl arbetsliv som samhälle (Mlekov & Widell 2013). Vidare menar Mlekov och 

Widell (2013) att det finns två perspektiv på mångfaldsdiskussionerna. Dels kan mångfald ses 

ur ett samhällsperspektiv, dels ur ett organisationsperspektiv. Sett ur ett samhällsperspektiv 

behandlas mångfald utifrån ett önskvärt tillstånd om jämlikhet och rättvisa i samhälle och på 

arbetsplatser. Det resulterar i mål för integrationspolitiken, eftersom arbetsmarknaden ska 

vara öppen för alla (Ibid.). Enligt statistiken har många invandrare svårt att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden och de har ännu svårare att få jobb motsvarande sin kompetens. 

Ambitionen inom politiken har länge varit att invandrare, funktionshindrade, lågutbildade och 

äldre med flera, ska integreras i det svenska arbetslivet (SOU 2007:50). 

 

Ur ett organisationsperspektiv ses integreringen av mångfald som en organisationsutveckling 

där faktorer som ålder, kön, etnicitet och funktionshinder ger olika effekter i en arbetsgrupp. 

En ökad blandning av individer antas kunna påverka makt och inflytande. Som 

managementstrategi handlar mångfald om att leda och tillvarata alla individers resurser 

(Abrahamsson 2000). Sett på denna organisatoriska nivå är det inte bara demokratiska värden 

som motiveras, utan här finns även en idé om lönsamhet. I en studie om jämlikhet i arbetslivet 

deltog 14 000 svenska företag och resultatet visar att en blandning av män och kvinnor i 

arbetskraften påverkar företagens lönsamhet positivt (NUTEK 1999). Fägerlind (2011) menar 

att det finns flera andra studier som stödjer liknande resultat vad gäller andelen kvinnor och 

minoriteter i arbetskraften, styrelsen och högsta ledningen. Något som dock är viktigt att 

komma ihåg är att dessa inte behöver vara de enda förklarande faktorerna till företagens 
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framgång i studierna. Fägerlind (2011) lyfter fram att de positiva sambanden som 

framkommit mellan lönsamhet, jämn könsfördelning och mångfald i 

personalsammansättningen kan bero på att framgångsrika företag har skickligare chefer. Detta 

i sin tur kan leda till att cheferna rekryterar mer mångfaldigt och åstadkommer bättre resultat 

än mindre bra chefer. En annan kritik mot studierna är att det i flera fall inte gick att visa om 

det var förekomsten av kvinnor och minoriteter som gav bättre ekonomiska resultat eller om 

det var de ekonomiska resultaten som ledde till ökad mångfald i ledningsgrupper och styrelser 

(Ibid.). Mångfald kan alltså påverka företagens lönsamhet på ett positivt sätt, men det gäller 

att komma ihåg att det kan finnas andra bidragande orsaker till resultaten. Fägerlind (2011) 

menar vidare att mycket fokus inom forskningen har lagts på vad företag och organisationer 

har att vinna på en jämnare könsfördelning, vilket är värdefull inspiration till 

mångfaldsforskningen. Men mångfald är mer än bara detta. Forskningen om mångfald i sitt 

vidaste perspektiv berör mer än kön, kultur och etnicitet. Det är ett relativt outforskat område, 

men den forskning som bedrivs visar på positiva samband mellan prestation, lönsamhet, 

jämnare könsfördelning och ökad mångfald. Ett tillvaratagande av alla individers resurser kan 

sammanfattningsvis ge positiva effekter på både en samhälls- och organisationsnivå. Vi 

tänker att detta i sin tur kan ligga till grund för ett meningsskapande kring mångfald.  

 

2.2 Gruppsammansättning 

 

Enligt Fägerlind (2011) vill många svenska organisationer ha just mångfaldigt sammansatta 

arbetsgrupper vad gäller aspekter som ålder, kön och etnicitet. Grundtanken är att dessa 

grupper blir mer kreativa än homogena grupper, eftersom de är sammansatta utifrån vissa 

olikheter som breddar gruppens perspektiv. Page (2007) kallar det för kognitiv mångfald att få 

in olika perspektiv i en grupp. Hans forskningsresultat visar att mångfald är bättre än 

homogenitet i en grupp som ska lösa problem. Om en person i gruppen kört fast med en 

uppgift kan någon annan hjälpa till tack vare deras olika perspektiv. Den individuella 

förmågan handlar om att tillföra något till gruppen som är relevant för den aktuella uppgiften 

(Fägerlind 2007). Page (2007) menar att alla individer har kognitiva verktygslådor, vilka blir 

ett ramverk för hur varje individ tänker. Dessa verktyg ger en olikhet i perspektiv och 

tolkningar samt i tekniker för att lösa problem (Fägerlind 2007). När det kommer till 

problemlösning kan mångfald därför vara en fördel för gruppen. Däremot bör det inte vara för 

stor spridning i gruppen eftersom perspektiven då inte kan kombineras. I organisationer, 

företag och universitet där problemlösning spelar en avgörande roll bör man sträva efter att ha 

människor med mångfald i erfarenheter och identiteter, vilket i sin tur ger en mångfald av 

perspektiv (Page 2007).  

 

En viktig aspekt när det kommer till mångfald i arbetsgrupper är att olikheterna tas tillvara, 

vilket inte uppstår av sig självt. Det bygger på en inkluderande organisation som uppskattar 

mångfald och respekterar olikheter (Fägerlind 2011). Att heterogena grupper är mer kreativa 

stöds av Hambrick, Davison, Snell och Snow (1998), vilka har gjort en översiktlig 

sammanställning av forskningen om arbetsgrupper. Också andra studier om heterogena 

arbetsgrupper stödjer Page slutsatser vad gäller problemlösning. Risken för grupptänkande, 
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alltså att bli blind för alternativa lösningar, minskar i en mångfaldig grupp. Forskning visar 

också att olika perspektiv och bakgrund ökar gruppens informationssökning. De eventuella 

problem som kan uppkomma i heterogena grupper kan elimineras med hjälp av bra 

organisationskultur, affärsstrategi och personalpolitik (Fägerlind 2007). Mycket forskning 

visar alltså på fördelar med en heterogent sammansatt arbetsgrupp. Detta motsägs dock till 

viss del av Kochan, Bezrukova, Ely, Jackson, Joshi, Jehn, Leonard, Levine, Thomas (2003), 

vilka inte ser något direkt samband mellan kön och etnicitet kopplat till gruppers prestationer. 

Däremot ser de ett positivt samband mellan prestationer och konstruktiva grupprocesser. En 

jämnare könsfördelning gav i deras studie positiva effekter på de konstruktiva 

grupprocesserna, medan etnisk mångfald mer utgjorde ett hinder för dessa processer. Detta 

negativa samband var dock frånvarande i de grupper som satsat på utbildning och stöd för 

karriärutveckling, men även utbildning för att leda och hantera mångfald. Ett konstaterande 

var dock att grupperna inte påverkades negativt av mångfald (Kochan et al. 2003).  

 

Vi har nu tagit upp fördelar med heterogena grupper, men det finns även fördelar med 

homogenitet. Hambrick et al. (1998) menar att homogena arbetsgrupper är effektiva då 

uppgiften är förutbestämd, det vill säga av mer rutinartad karaktär. De menar också att många 

grupper inte uteslutande jobbar med antingen rutinuppgifter eller problemlösning. Vi tolkar 

det som att uppgiftens karaktär har en viktig betydelse för vilken gruppsammansättning som 

är att föredra, men att variationen i många uppgifter gör att det ibland skulle passa bäst med 

en heterogen grupp och ibland med en homogen. Med stöd från den tidigare forskningen 

menar vi att mångfald inom arbetsgrupper oftast ses som positivt och att det sällan påverkar 

grupper negativt. Genom exempelvis utbildning för medarbetarna går det att minska 

eventuella problem som kan uppstå i en heterogen grupp. 

 

2.3 Mångfaldens dolda sidor 

 

Roth (2007) menar att det ofta aktiveras ett motstånd då förändringar ska genomföras på 

arbetsplatser eller i samhället. Enligt forskning kan förändringar bland annat leda till oro för 

sin egen trygghet. Arbete med mångfald kan ses som en förändring och kan därmed upplevas 

olika beroende på vilka konsekvenser individen förknippar med förändringen. Vidare 

konstaterar de los Reyes (2001) att mångfald ofta formuleras som en vision över vad som är 

möjligt. I mångfaldsdiskursen osynliggörs dock sådant som diskriminering, rasism och 

ojämlikhet. Olikheter ska inte bara accepteras och tillvaratas, utan de är även uttryck och 

resultat för ojämlika relationer. Det är därför viktigt att synliggöra befintliga klyftor och 

maktojämlikheter.  

 

En del av forskningen ser mångfald ur ett perspektiv som bygger på intersektionalitet. Enligt 

Fägerlind (2011) handlar det om hur olika makt- och statusordningar samverkar genom att 

antingen förstärka eller försvaga varandra. Det finns exempelvis en skillnad i makt vad gäller 

om individen har svensk eller utländsk bakgrund, är medelålders eller gammal. 

Sammanhanget avgör vad som ger status och makt och detta återfinns i såväl samhällen som 

på arbetsplatser. I de flesta samhällen är män överordnade kvinnor, men det blir annorlunda 
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på till exempel en kvinnodominerad arbetsplats. Förståelse och medvetenhet om 

intersektionalitet är viktigt i mångfaldsarbetet. Likadant är det viktigt att förstå att rådande 

makt- och statusordningar i samhället inte behöver reproduceras på arbetsplatsen (Fägerlind 

2011). Mångfaldens dolda sidor ser vi utifrån detta som klyftor och maktojämlikheter, vilka 

inte synliggörs. Kunskap om intersektionalitet kan hjälpa till att förklara makthierarkin mellan 

de olika grupper vi definierat som mångfald. Det är denna vidgade syn på begreppet som vi 

kommer att luta oss emot. 

 

2.4 Interkulturalitet 

 

Eftersom denna studie inriktar sig på meningsskapande är vi även intresserade av teorier 

gällande mångfald och lärande. Lahdenperä (2004) beskriver interkulturell pedagogik, vilket 

är en inriktning inom pedagogiken som ser på lärande och utbildning utifrån ett kulturellt 

perspektiv. Interkulturalitet handlar i detta fall om olika typer av meningsskapande kulturer 

som etniska, religiösa, språkmässiga, könsmässiga och klassmässiga och att kulturerna 

samverkar och berikar varandra (Ibid.). Låt säga att olika grupper arbetar på samma 

arbetsplats eller bor i samma stadsdel. Så länge dessa gruppmedlemmar inte kommunicerar 

med varandra kan både arbetsplatsen och bostadsområdet definieras som mångkulturella, men 

inte som interkulturella miljöer (Lahdenperä, 2008). Mål för interkulturaliteten är ofta etiska 

värden som ömsesidig respekt, demokrati, tolerans, jämlikhet och social rättvisa. För att nå 

detta behöver individen lära sig om och förstå hur fördomar, stereotyper, diskriminering och 

sociala ojämlikheter påverkar både kommunikation och sociala relationer. Möjligheten till 

lärande ökar om en individ har en större öppenhet för olika kulturella uttryck och i detta 

samspel får kännedom om och konfronteras med olika synsätt. En kritisk förmåga är en 

förutsättning för att kunna analysera sin egen och andras utgångspunkter. Den interkulturella 

pedagogiken kan hjälpa personal inom olika verksamheter att nå egen utveckling inom 

området (Lahdenperä 2004). Kopplat till vår studie är detta relevant då ett interkulturellt 

lärande kan ge möjlighet till en ökad förståelse för andra.   

 

2.5 Summering – tidigare forskning 
 

Sammanfattningsvis har vi genom den tidigare forskningen fått en bild av mångfald som ett 

viktigt inslag på både en samhälls- och organisationsnivå. Kunskap och utbildning om 

mångfald kan berika och underlätta arbetet i heterogena grupper. Att individer kan bidra med 

olika kompetenser i en grupp, tack vare sina unika kognitiva verktygslådor, öppnar upp för 

samarbete i problemlösning. Teorin gällande interkulturellt lärande visar att ett lärande om 

fördomar och sociala ojämlikheter samt ett kritiskt tänkande kan ge individen en ökad 

förståelse för kulturella skillnader och uttryck. Vi upplever att denna teori mest fokuserar på 

den formella lärandemiljön och vi vill utveckla detta genom att se till den mer informella 

lärandemiljön på en arbetsplats. Mångfald kan alltså vara något bra och berikande, både när 

det gäller att förstärka demokratiska värden och för att öka möjligheterna till ett kreativt 

arbete. Det krävs dock alltid en insats av de inblandade individerna, det vill säga de påstådda 
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fördelarna med mångfald uppstår inte bara för att man skapat en blandning av människor. Kan 

det i denna insats finnas utrymme för lärande och meningsskapande? Vi vill därför undersöka 

hur ett meningsskapande kring mångfald kommer till uttryck inom Sveriges Television.  
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3. TEORI 

 

För oss handlar meningskapande om hur mångfaldsfrågor kan generera värde för både 

organisation och medarbetare. Detta kopplar vi till lärande om mångfald för de anställda och 

kommer därför att använda två lärandeteorier som teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis 

presenterar vi Piagets syn på lärande, för att sedan knyta detta till Mezirows teori om det 

transformativa lärandet. Detta har som syfte att skapa en djupare förståelse för lärande och 

meningsskapande ur ett konstruktivistiskt perspektiv. De viktigaste begreppen från teorierna 

kommer att summeras och sedan användas i vår analys. Teorierna hjälper oss att skapa en 

förståelse för de berättelser som medarbetarna på SVT delat med sig av.  

 

3.1 Piagets teori om lärande 

 

Enligt Piagets konstruktivistiska teori kan inte kunskap ses som något förutbestämt, utan att 

kunskap utvecklas ur den pågående konstruktionen som skapas i individens möte med 

omvärlden (Wilhelmsson 1998). Detta synsätt utesluter föreställningar om att lärande skulle 

kunna ses som en påfyllnadsprocess där färdigheter och kunskaper kan överföras mellan 

exempelvis lärare och elev (Illeris 2007). Centralt för Piagets lärandeteori är förståelse för 

lärande som en jämviktsprocess. Varje individ strävar efter att upprätthålla en jämvikt i sitt 

samspel med omgivningen, vilket kallas equilibrium. Motsatsen är desequilibrium, en 

obalans, vilket är utvecklande och kan driva individen till en bättre förståelse (Wilhelmsson 

1998). Denna jämvikt upprätthålls genom en ständigt pågående adaption. Begreppet adaption 

syftar till den process då individen försöker anpassa sig till omgivningen parallellt med att 

anpassa omgivningen efter sina egna behov. För att förstå begreppet adaption är det två andra 

av Piagets begrepp som blir väsentliga, nämligen assimilation och ackommodation. Dessa två 

begrepp ses som Piagets grundläggande lärotyper, vilka berör själva tillägnelseprocessens 

beskaffenhet (Illeris 2007). Assimilation kan ur ett lärosammanhang förstås som att individen 

införlivar ny kunskap och erfarenhet i redan befintliga föreställningar (Wilhelmsson 1998). 

Ackommodation i sin tur handlar utifrån ett läroperspektiv om förändringen av tidigare 

föreställningar då ny kunskap och erfarenhet inte längre stämmer in (Wilhelmsson 1998). 

 

Piaget menar att individer har kognitiva scheman som innehåller kunskaper, förståelse, 

handlingspotentialer och minnen inom ett subjektivt område. Att lära sig något nytt handlar 

alltså om att koppla samman det nya med det som redan finns och detta sker enligt Piaget 

antingen assimilativt, som ett adderande, eller ackommodativt och då som en omstrukturering. 

De assimilativa och ackommodativa processerna balanserar varandra och det är i detta 

ständiga samspel som adaption sker (Illeris 2007). Enligt Piaget kan också en vuxens 

tankestruktur förstås genom att studera ett barns utveckling. Utifrån barnets agerande blir det 

medvetet om sig självt som källa till handling, men även till kunskap som hela tiden ökar 

eftersom handlingen förutsätter ett initiativ. Både den inre aktiviteten och de yttre sociala 

villkoren spelar roll i skapandet av kunskap. Barnets från början egocentriska uppfattning 

utvecklas så småningom till att bli mer objektiv, vilket kallas decentrering. Begreppet åsyftar 
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individens förmåga att kunna se något ur en annans perspektiv (Wilhelmsson 1998). Ur 

mångfaldssynpunkt blir begreppet decentrering intressant då det berör överskridande av 

perspektiv och hur en individ kan få en ökad förståelse för andra. 

 

3.1.1 Assimilativt lärande 

Vad gäller assimilation kan man prata om ett additivt lärande. Det kan ses som den vanliga 

formen av lärande, bland annat i skolan och i olika sammanhang i vardagslivet. I exempelvis 

en skolmiljö har eleven redan utvecklat mentala scheman som innehåller strukturer för 

matematik. Då läraren går igenom ny kunskap inom matematik kan eleven tillägna sig 

kunskapen genom en assimilativ utbyggnad av sitt ”matematikschema”. Eleven bygger 

systematiskt upp sammanhängande och omfattande strukturer av kunskaper som är kopplade 

till olika skolämnen. En nackdel med detta är att det kan bli svårt att använda kunskapen i 

andra sammanhang. Eleven kan exempelvis ha svårt att plocka fram sina matematikkunskaper 

på en lektion i fysik. Under förutsättningen att människor lever i en stabil och oföränderlig 

värld är det assimilativa lärandet det enda lärandet som skulle behövas. Men i dagens 

moderna värld, som snabbt förändras, har detta lärande sina begränsningar (Illeris 2007). 

Människor är därför beroende av mer flexibla lärandemöjligheter vilket är något som det 

ackommodativa lärandet erbjuder.    

 

3.1.2 Ackommodativt lärande 

Ackommodativt lärande kan ses som ett överskridande sorts lärande och då överskridande i 

den bemärkelsen att det kvalitativt överskrider den redan utvecklade beredskapen. Det är 

genom denna process som lärandets avgörande individuella karaktär skapas. Individer 

utvecklas olika även under likartade yttre omständigheter, vilket kallas för individuation. 

Enligt Piaget är det främst det ackommodativa lärandet som avgör detta, men det medför även 

att det blir individuationer i de assimilativa processerna. Mentala scheman får nämligen ett 

individuellt drag genom ackommodation och när det sedan sker assimilationer till dessa 

scheman blir även assimilationerna olika. Generellt finns det ett större motstånd mot det 

ackommodativa lärandet eftersom det är mer energikrävande än det assimilativa. Har 

individen inget intresse för vad den ska lära sig finns det en tendens till att denna typ av 

lärande undviks. De ackommodativa processerna kan dock bidra till ett lärande som oftast är 

av mer hållbar och användbar karaktär. Omstruktureringen av scheman kan leda till vidare 

förståelse som är lättare att komma ihåg och bygga vidare på. För att det ackommodativa 

lärandet ska uppstå krävs tre förutsättningar, vilka ingår i ett ömsesidigt samspel. Dels krävs 

redan uppbyggda scheman som är relevanta såsom attityder, relationer och ämnesmässiga 

förutsättningar som kan rekonstrueras. Dels krävs också ett intresse eller behov av att 

genomföra denna ansträngning. Den tredje förutsättningen bygger på att individen känner en 

trygghet i situationen att släppa taget om det som redan är välbekant. I dessa ackommodativa 

processer går det även att urskilja processer som är mer transformativa. Mezirow har i sin 

teori om transformativt lärande inspirerats av Piaget. Gemensamt för det ackommodativa och 

transformativa lärandet är kritiskt tänkande, medvetenhet och reflektion (Illeris 2007). 
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3.2 Mezirows teori om transformativt lärande 

 

En viktig aspekt i mångfaldsarbetet är att individer ska få en insikt i varandras synsätt. 

Lärande om mångfald innefattar en förståelse för andra individer och en öppenhet för 

förändrade perspektiv. Vi har därför valt att använda Mezirows (1991) teori om ett 

transformativt lärande där perspektivförändring anses vara en viktig förutsättning för lärande. 

Teorin utgår från att kultur och uppfostran har en stor inverkan på människan, både som barn 

och vuxen. Även detta är relevant för oss eftersom medarbetare i en organisation har olika 

bakgrund och tidigare erfarenheter. Lärandet under barndomen förväntas så småningom 

mynna ut i ett transformativt lärande som vuxen. Barn lär sig godkända sätt att förstå vad som 

är nödvändig kunskap vilket tillsammans med skapandet av språk, kultur och personliga 

erfarenheter sätter ramarna för ett framtida lärande. Som vuxen ligger ens egen historia till 

grund för lärandet. Oavsett hur bra individen är på att skapa mening ur erfarenheter utgår 

denne från sina egna förutsättningar och agerar inom de ramar som satts under tidigare 

lärande. Detta lärande inträffar under barndomen genom bland annat utbildning. Det kan 

också inträffa genom ett informellt lärande från föräldrar, vänner och andra som tillåter barnet 

att passa in i samhället. Lärandet som stöds av barnets egen kultur och av krav från föräldrar 

är det som uppmuntras. De kulturella perspektiven kvarstår omedvetet i vuxenlivet och är 

viktiga i bestämmandet över hur erfarenheter ska tolkas. Kulturen kan uppmuntra eller 

försvåra transformativa tankar (Mezirow 1991). Eftersom alla individer har vuxit upp med 

olika förutsättningar och i olika miljöer är alla påverkade av detta och bär med sig olika 

erfarenheter. Kulturell bakgrund, ålder eller sexuell läggning ligger exempelvis till grund för 

individens unika perspektiv och värderingar. 

 

Mezirow (1991) ser omvandlingen av perspektiv genom kommunikation som något centralt 

för det transformativa lärandet. Det transformativa vuxenlärandet hjälper individen att 

utveckla en förmåga till kritisk granskning av sina egna och andras förutfattade meningar, 

vilket vidgar dennes perspektiv. I denna studie är vi intresserade av hur ett meningsskapande 

kring mångfald kommer till uttryck inom en organisation. Mezirows (1991) transformativa 

lärandeteori ger oss begreppen ”meaning perspectives” och ”meaning schemes”, vilka hjälper 

oss att förstå hur denna meningskapande process sker. Enligt honom är det genom dessa som 

mening skapas. Illeris (2007) har översatt begreppen till meningsperspektiv och 

meningsscheman. Vi kommer fortsättningsvis använda dessa svenska översättningar.  Lärande 

ger förståelse som dels struktureras genom övergripande meningsperspektiv, vilka är centrala 

referensramar för individens meningsskapande. Dessa meningsperspektiv utvecklas redan hos 

barn och unga och har både medvetet och omedvetet en styrande funktion över inställning och 

förståelse. Förståelse struktureras även genom meningsscheman för olika innehållsområden. 

Detta kan liknas vid Piagets uppfattning om scheman med skillnaden att det här inte bara 

handlar om kunskap utan också om mening. Enligt Mezirow (1996) syftar meningsperspektiv 

till ett regelsystem av vanemässiga förväntningar, medan meningsscheman innebär att 

kunskap, tro, värderingar och känslor frammanar en specifik tolkning. Båda influerar hur 

individen definierar, förstår och handlar utifrån sina erfarenheter. Den skillnad som finns 

mellan begreppen är att meningsperspektiv utgörs av djupt rotade föreställningar medan 

meningsscheman innefattar mer ytliga och föränderliga åsiktsgrupperingar. 
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3.2.1 Meningsperspektiv  

Med termen meningsperspektiv syftar Mezirow (1991) på strukturer av kulturella och 

psykologiska förutsättningar inom varje person, vilka genom tidigare erfarenheter assimileras 

och transformeras till nya erfarenheter. Då detta är strukturer av outtalade förutsättningar 

resulterar de ofta i en snedvriden bild av verkligheten. Centralt för vuxnas lärande är att kunna 

transformera snedvridna och begränsande meningsperspektiv. Meningsperspektiv är 

vanemässiga uppsättningar av förväntningar som utgör en orienteringsram av referenser. 

Många gånger fungerar dessa som underförstådda trossystem för tolkning och utvärdering av 

erfarenheters mening (Ibid.). Dessa vanemässiga set vägleder individen till att agera och att 

pröva ett perspektiv. Då en handling misslyckas ges en möjlighet att förändra ens 

uppfattningar, för det kan vara först då individen upptäcker vad den tagit för givet. Genom att 

kritiskt reflektera över de antaganden som ledde till en viss handling kan referensramarna 

ändras (Mezirow 1996). Kopplat till arbetslivet skulle detta kunna förstås som att anställda 

har olika tidigare erfarenheter, vilka fungerar som individuell vägledning i deras handlingar.  

 

3.2.2 Meningsscheman 

Enligt Mezirow (1991) innehåller alla meningsperspektiv ett antal meningsscheman. Dessa 

innefattar kunskap, tro, värderingar och känslor som blir uttalade i en tolkning. De hjälper till 

att översätta de generella förväntningarna från meningsperspektiven till mer specifika 

förväntningar som kan guida ens handlingar. Ett meningsschema kan vara till hjälp på olika 

sätt. Det kan handla om hur någonting ska göras, alltså ett instrumentellt lärande. Det kan 

också handla om ett mer kommunikativt lärande, hur individen förstår vad andra menar. 

Slutligen kan det även gälla hur man förstår sig själv. I jämförelse med meningsperspektiv är 

det mer troligt att individen utsätter sina meningsscheman för kritisk granskning och att de 

blir transformerade genom reflektion. Både meningsperspektiv och meningsscheman kan 

transformeras genom ett reflektivt bedömande av de förutsättningar ur vilka de är skapade. 

Lärande uppstår genom att individen lägger till, förlänger eller ändrar sina strukturer av 

förväntningar. Att lära sig ändra dessa strukturer är grundläggande för ett transformativt 

lärande (Ibid.).   

 

3.2.3 Lärandeprocessen 

Det är enligt Mezirow (1991) viktigt att kunna “benämna” sin egen verklighet, detta för att 

kunna förstå den skild från vad som tas för givet. Genom detta blir det också viktigt att 

individen lär sig omsätta mening, syfte och värde på ett kritiskt och reflekterande sätt. I annat 

fall accepterar individen bara passivt den sociala verklighet som är definierad av andra. 

Lärande kan förstås som en process av att använda tidigare uppfattningar för att konstruera 

nya eller bearbetade uppfattningar av sina erfarenheter, vilket fungerar som vägledning i 

framtida handlingar. Handlingar i det här fallet syftar inte bara till beteende utan också till 

beslutsfattande, association och problemlösning. Detta lärande hjälper individen att hantera 

krav som ställs i en viss situation. Vidare menar Mezirow (1991) att det finns fyra 

lärandeformer, där problemlösning är centralt i alla. Den första handlar om att lära sig inom 

befintliga referensramar som medför en utveckling av förgivettagna meningsstrukturer. Den 
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andra syftar till att lärandet av nya meningsscheman i sin tur skapar nya betydelser som 

överensstämmer med och förstärker individens befintliga meningsperspektiv. Lärande genom 

transformation av meningsscheman är den tredje lärandeformen och innebär att personen 

reflekterar över sina antaganden när denne anser dem vara olämpliga. Detta kan leda till den 

fjärde formen, som är lärande genom transformation av perspektiv. Tack vare kritisk 

reflektion kan individen medvetandegöra de perspektiv som behöver förändras för att kunna 

skapa mening av det denne möter i en specifik situation. Därför transformeras 

meningsperspektiv och får en ny betydelse. Genom att omdefiniera problemet och förstå det 

på ett nytt sätt, kommer också problemets lösning (Mezirow 1991). Det transformativa 

lärandet kan dock vara oerhört påfrestande och sker vanligast som en långvarig process 

(Illeris 2007). 
 

Mezirow (1991) menar, med hänvisning till Basseches (1984) att det transformativa lärandet 

utvecklas dialektiskt genom nio steg. Sammantaget handlar det om att uppfatta ett dilemma, 

se nya alternativ och därefter gå vidare i reflektionsprocessen. I det fjärde steget jämförs olika 

perspektivs giltighet och sedan relateras det nya perspektivet till ens andra föreställningar. Det 

gäller att vara öppen för en förändring av synsätt samt ha förståelse för hur andra med det nya 

perspektivet tolkar verkligheten. En kritisk granskning av tidigare synsätt är det näst sista 

steget. Slutligen handlar det om att utvidga perspektivet för att få det att genomsyra hela 

tänkandet. Det innebär alltså att kunna och våga ifrågasätta det förgivettagna. I relation till 

mångfald på arbetsplatsen kan detta kopplas till att förstå och vara öppen för sina kollegors 

perspektiv.  

  

3.3 Summering och reflektion 

 

Utifrån idén om assimilativt och ackommodativt lärande har vi beskrivit att det assimilativa 

ger en utveckling i ämnesmässig kunskap, medan det ackommodativa ger en mer förståelse- 

eller tolkningsorienterad kunskap. I genomgången av det transformativa lärandet har vi 

försökt tydliggöra att detta lärande leder till en mer personlighetsintegrerad kunskap som fritt 

kan associeras till relevanta, subjektiva sammanhang (Illeris 2007, s 69). Assimilativt, 

ackommodativt och transformativt lärande har presenterats utifrån en ökad grad av 

komplexitet och subjektiv belastning. Dock är det inget som säger att de mer avancerade är 

bättre än de som är mindre avancerade. Det handlar istället om att vara flexibel och kunna 

växla mellan lärotyperna och aktivera den lärotyp som i en given situation är mest lämpad. 

Pendlingen mellan assimilation och ackommodation ger ett utvecklat lärande i vardagslivet, 

medan transformation kan användas i mer sällsynta situationer (Ibid.). Användbara begrepp 

som vi fått genom Piaget är främst assimilation och ackommodation. Han talar om kognitiva 

scheman där kunskapen antingen passar in eller att ens scheman måste förändras genom 

ackommodativt lärande. Även decentrering har tagits upp, vilket innebär att kunna sätta sig in 

i en annans situation. Andra begrepp har handlat om jämviktstänkandet och dessa är 

equilibrium och motsatsen desequilibrium. En av våra frågeställningar berör vilka 

förutsättningar för lärande som kan urskiljas i SVT:s interna och externa mångfaldsarbete. 

Nämnda begrepp blir därför användbara då de hjälper oss att beskriva lärandeprocessen.  
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Centralt för oss har också varit meningsskapande för individen. Från Mezirows teori har vi 

fått flera begrepp som rör just meningsskapande. Mening utvecklas genom 

meningsperspektiv, vilka är djupt rotade föreställningar samt genom mer föränderliga 

meningsscheman. Vi tänker att olika meningsscheman kommer till uttryck i 

kommunikationen mellan medarbetarna. Samtidigt finns det under ytan förgivettagna 

meningsperspektiv som formar varje individs tolkningsramar, vilka därigenom påverkar 

interaktionen. En medvetenhet om detta skulle därmed kunna underlätta samspelet mellan 

individerna. Det transformativa lärandet i sig bygger till stor del på problemlösning, kritisk 

reflektion och perspektivförändring. Wilhelmsson (1998) ser dock en svaghet i Mezirows 

transformationsteori. Enligt henne lyfter teorin inte tillräckligt tydligt fram de sociala 

förutsättningar som har betydelse för förändring av föreställningar genom ett transformativt 

lärande. Det kan vara svårt att förändra sina perspektiv på egen hand. Hon menar vidare att de 

flesta sammanhang, både i arbetslivet och privat, kan förstärka ensidigt tänkande för individer 

som lever under samma förhållanden. I hennes mening görs det transformativa lärandet 

kollektivt genom att individer uppmärksammar varandra på kritiska förgivettaganden. Därför 

blir utvecklingen av kunskap social. Utifrån detta tänker vi att lärande kan förstås som ett 

resultat av både individuella och sociala förutsättningar.  
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4. METOD 

 

Tidigare har vi beskrivit vårt syfte som är: ”Hur kommer ett meningsskapande kring mångfald 

till uttryck inom Sveriges Television, då produkten ska nå en mångfaldig publik?” Vi har även 

redogjort för tidigare forskning som studien vilar på och vilka teorier som vi kommer att 

använda för att analysera vår data. Nedan följer en presentation av vårt tillvägagångssätt och 

de beslut vi har fattat i studien. Vi börjar avsnittet med en kortare företagspresentation och en 

genomgång av vad public service är.   

 

4.1. Företagspresentation 

 

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att det finns etermedier, vilka är oberoende av 

mediemarknaden och som även i programutbudet står utanför inflytande från politiska partier 

och makteliter. Den modell som används i Sverige för att nå detta är offentligt finansierad 

public service radio och television. Verksamheten finansieras genom Radio- och TV-tjänst 

som tittarna betalar (public-service.net). SVT är ett public service-företag (SVT 2014). 

Företaget lyder under ett sändningstillstånd och anslagsvillkor som regeringen utfärdar 

(Regeringen 2014). Sändningstillståndet handlar bland annat om att utöva sändningsrätten 

både opartiskt och sakligt med hänsyn till yttrande- och informationsfrihet. SVT ska spegla 

och finnas i hela Sverige. SVT skriver även på sin hemsida att de gör program för alla 

intressen och åldrar, i jämförelse med de kommersiella kanalerna som främst riktar sig till den 

yngre målgruppen. SVT gör TV om alla, för alla i Sverige (SVT 2014). 

 

Eftersom uppdraget inte är att tjäna pengar behöver inte programmen locka annonsörer. Det i 

sin tur ger en frihet, men även ett ansvar skriver SVT:s VD Eva Hamilton på hemsidan (SVT 

2014). Sammantaget visar detta på speciella förutsättningar för SVT jämfört med de företag 

som inte är public service. Sändningstillståndet och uppdraget SVT har medför ett ansvar 

gentemot tittarna. Som nämnt är det alltså tittarna som äger företaget genom att de betalar 

radio- och TV-licens. Det bidrar till att SVT bör kunna tillfredsställa dessa tittare, oavsett 

vilka de är. Kärnverksamheten för SVT ligger i att producera och sända TV-program till 

allmänheten, vilket sker genom deras fem olika TV-kanaler. SVT finns även på webben samt 

på text-TV. Företaget har idag sin verksamhet på 27 olika orter i Sverige, från Kiruna till 

Malmö. Totalt var det 2090 medarbetare den 28 februari 2013 (SVT 2014). 
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Figur 1. Organisationsschema för SVT (SVT 2014). 

 

4.2 Studiens design 

 

Vår valda metod är av kvalitativ art. Vi har valt att använda oss av samtalsintervjuer för att 

samla in empirisk data till denna studie. I enlighet med Dalen (2007) anser vi att intervjuer är 

att föredra eftersom det är individens egna tankar och erfarenheter vi vill komma åt. Genom 

samtalsintervjuer kan vi få svar som är oväntade och dessutom kan vi ställa följdfrågor för att 

ytterligare få fram intressant information (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud 2010). 

 

4.3 Genomförande 

 

4.3.1 Kontakt med SVT 

Vi ville hitta ett företag som uttalat arbetar med mångfald. Genom att besöka SVT:s hemsida 

fick vi bekräftat att det finns en ambition att arbeta för mångfald. Där fanns bland annat 

företagets mångfaldspolicy utlagd. Via en bekant fick vi kontaktuppgifter till en person på 

SVT som är ansvarig för mångfaldsfrågor. Vi hörde av oss till denne som nu blev vår 

kontaktperson på SVT. Ett möte bokades för att diskutera vår studie och få information om 

SVT. 

 

4.3.2 Urval av intervjupersoner 

Eftersom SVT är en stor organisation med många avdelningar var vår avsikt att få en 

spridning av deltagare i vårt urval. För att få detta ville vi ha informanter från olika 

avdelningar. De fick gärna ha olika åldrar, kön och olika längd på sina anställningar. 

Dessutom såg vi gärna att de skulle ha ett mångfaldsintresse. Vi har utgått från ett 

snöbollsurval för att hitta informanter till studien, vilket innebär att informanterna själva har 

givit oss förslag på ytterligare deltagare (Esaiasson et al. 2010). Efter det första mötet med vår 

kontaktperson på SVT bad vi om en lista med tänkbara namn på personer att intervjua utifrån 

nämnda kriterier. Efter kontakt med dessa gav de i sin tur fler förslag på deltagare. Vi 
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lyckades få vår önskade spridning av informanter. Att utgå från kriterier som vi gjorde kan ses 

som ett kriterieurval (Esaiasson et al. 2010). Därför anser vi att vår urvalsmetod är en 

kombination mellan ett snöbolls- och kriterieurval. 

 

4.3.3 Information till intervjupersoner 

Kontakt togs via mail
1
 till deltagarna i studien. Informationen i mailet gällande deltagandet 

följde riktlinjerna för forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2011). Personer som inte 

hade svarat inom tre dagar fick ett påminnelsemail (Esaiasson et al. 2010). Efter detta 

påminnelsemail hade alla tillfrågade svarat om de kunde vara med eller inte. Innan varje 

intervju förklarade vi upplägget för deltagaren. Vi informerade om vem som huvudsakligen 

skulle ställa frågorna, hur lång tid intervjun beräknades ta och att det var fritt fram att ställa 

frågor eller att avbryta oss om något var oklart. Därefter berättade vi om syftet med studien, 

vad vår definition av mångfald är och förklarade vad vi menar med meningsskapande kring 

mångfald. 

 

4.3.4 Intervjusituationen 

En intervjuguide
2
 sammanställdes utifrån syfte och vald teori. Denna intervjuguide testades 

genom provintervjuer, vilket Dalen (2007) rekommenderar. Vi genomförde två provintervjuer 

med personer från arbetslivet, dock inte från SVT. Detta gjorde vi för att testa frågorna i vår 

intervjuguide, oss själva som intervjuare och kvaliteten på ljudupptagningen. Utifrån dessa 

provintervjuer kunde vi ändra och förtydliga vissa frågor. Intervjuer genomfördes sedan med 

åtta deltagare från SVT. Varje intervju varade i cirka 40 minuter och vi var båda närvarande 

vid samtliga tillfällen. Vi genomförde fem samtalsintervjuer i ett mindre konferensrum på 

SVT. De övriga tre deltagarna höll vi telefonintervjuer med eftersom de arbetar på annan ort 

eller inte hade tid att ses när vi var på SVT. Vi uppmanade dem att sitta i ett avskilt rum under 

vårt samtal. Vid samtliga intervjuer spelade vi in ljudet via två mobiltelefoner. Den dubbla 

ljudupptagningen var för att minska risken för tekniska fel. Enligt Dalen (2007) kan 

ljudupptagning få informanten att känna sig obekväm eller hämmad. Därför kan det vara en 

fördel med en liten inspelningsutrustning, eftersom den inte är lika märkbar och då inte tar 

lika mycket fokus från intervjun. Fördelen med ljudupptagningen var att vi kunde ta del av 

kroppsspråk och gester vid intervjutillfället istället för att vara begränsade till att anteckna 

(Repstad 1999; Esaiasson et al. 2010). Vi såg också en fördel i att ordagrant kunna citera våra 

informanter. 

 

Inför varje intervju informerade vi deltagarna om att intervjuerna spelades in. Vi valde att 

följa Repstads (1999) råd om att dela upp ansvaret mellan oss gällande vem som skulle hålla 

varje intervju. Den ansvarige ställde frågorna från intervjuguiden medan den andre kunde 

fokusera på att ställa följdfrågor av fördjupande karaktär där det behövdes. Vi valde även att 

följa Dalens (2007) sätt att intervjua genom att först ställa bakgrundsfrågor. Detta var för att 

                                                           
1
 Återfinns som Bilaga 1.  

2
 Återfinns som Bilaga 2. 
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få informanten att känna sig bekväm i intervjusituationen. Efter de inledande 

bakgrundsfrågorna kunde vi närma oss de mer centrala frågorna och i slutet försökte vi 

återigen ställa mer generella frågor. Avslutningsvis frågade vi om intervjupersonen hade 

något att tillägga eller förtydliga. Detta är i enighet med Repstad (1999) som menar att 

intervjupersonen då får möjlighet att tänka igenom vad den har berättat. Vi hade 

semistrukturerad karaktär på intervjuerna, med intervjuguiden som stöd (Dalen 2007). På så 

sätt kunde vi ställa följdfrågor där tillfälle gavs och vi kunde även ändra följden på frågorna 

för att skapa ett mer naturligt samtal. Med hjälp av intervjuguiden säkerställde vi att samtliga 

deltagare fick besvara liknande frågor knutna till syftet. Samtliga intervjuer har transkriberats 

av oss i nära tidpunkt till gjorda intervjuer. Det ger oss en unik möjlighet att få bekanta oss 

med våra data (Dalen 2007). För att inte bli felciterad ville en av informanterna godkänna sina 

citat. Vi har därför skickat våra utvalda citat för att få dem godkända av personen. Esaiasson 

et al. (2010) menar att detta är ett lämpligt sätt för att få tveksamma personer att fullborda sitt 

deltagande. 

 

4.4 Presentation av intervjupersoner 

 

Deltagarna har arbetat på SVT allt mellan ett halvår till 43 år. De arbetar sammanlagt på sju 

olika avdelningar. Tre av deltagarna innehar chefspositioner och en av dem sitter i styrelsen 

för SVT. Varför vi väljer att inte skriva mer utförlig information om respektive informant 

såsom avdelning, tjänst och anställningstid beror på att vi har lovat deltagarna anonymitet 

(Esaiasson et al. 2010). Eftersom vi har valt att redovisa vilket företag deltagarna arbetar för 

vill vi undvika en utförligare beskrivning eftersom det då blir lättare att identifiera 

intervjupersonerna. Utifrån vår resultatdel går det däremot att härleda vilket kön 

informanterna har, detta för att förenkla presentationen av materialet och ge ett bättre flyt i 

texten. Våra informanter presenteras som intervjuperson 1-8 (IP 1-8).  

 

4.5 Etiska aspekter 

 

Vi har valt att följa de riktlinjer som finns för samhällsvetenskaplig forskning. Det finns fyra 

huvudkrav en forskare bör förhålla sig till (Vetenskapsrådet 2011). Det första är 

Informationskravet som innebär att informanterna ska delges syftet med studien. Detta gjorde 

vi redan i vårt informationsmail till deltagarna och återigen vid själva intervjutillfället. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma om de vill delta i studien. 

Även detta informerade vi om i det första kontaktmailet. Vi var tydliga med att deltagandet i 

studien skulle ske anonymt och frivilligt samt att personen när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Dessutom framgick det att informanten själv fick bestämma om den ville besvara 

frågorna och att svaren endast skulle användas i denna studie. Detta läste vi också upp innan 

varje intervju för att säkerställa att deltagarna verkligen tagit del av informationen. 

Informanterna fick sedan skriftligt ge samtycke till sitt deltagande i enighet med 

Vetenskapsrådet (2011). I samtyckeskravet godkände deltagaren även att vi gjorde en 

ljudupptagning av intervjun. Vid de tre telefonintervjuerna läste vi upp dessa etiska riktlinjer 
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och inhämtade samtycke till studien muntligt. Det tredje kravet är Konfidentialitetskravet, 

vilket syftar till att deltagarna ska ges konfidentialitet i största möjliga mån och att uppgifter 

om deltagarna ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Ljudinspelningarna har sparats utan 

namn på deltagarna. Efter transkriberingarna har ljudfilerna raderats och deltagarnas namn 

finns inte i det transkriberade materialet. Det fjärde och sista kravet är Nyttjandekravet som 

innebär att materialet endast kommer användas i denna studie, vilket vi som nämnt också 

informerade deltagarna om. I enighet med Vetenskapsrådet (2011) har vi valt att erbjuda 

deltagarna en kopia av vår färdiga uppsats, vilket alla visade intresse för. 

 

4.6 Databearbetning och redovisning 
 

För att analysera vår data använde vi en metod som Hjerm och Lindgren (2010) beskriver. 

Metoden är huvudsakligen hämtad från Huberman och Miles (1984) och innehåller tre nivåer. 

Dessa är kodning, tematisering och summering. I den första nivån, kodningen, bestämde vi 

oss för sex övergripande teman att utgå ifrån. Tanken var att de slutligen skulle reduceras till 

tre eller fyra teman. Därefter arbetade vi med varsin kopia av den första intervjun. Där 

markerade vi på varsitt håll citat, gjorde kommentarer och delade in citaten efter våra valda 

teman. Vi arbetade utifrån en dubbelkodning (Bergström & Boréus 2005). Fördelen med detta 

var att vi då fick ett mer objektivt förhållningssätt vilket i sin tur gav oss en bättre 

utgångspunkt inför analysen. När vi var klara med den första intervjun jämförde vi vår 

kodning och valde tillsammans ut vilka citat vi skulle föra över till ett gemensamt dokument. 

På samma sätt gjorde vi med de andra sju intervjuerna. Reduceringen av vår stora datamängd 

gav i detta första steg en mer överskådlig bild av materialet (Hjerm & Lindgren 2010).  

 

I tematiseringen, som är den andra nivån av bearbetningen, försökte vi se likheter mellan 

citaten. Kunde några av våra teman slås samman? Detta arbete resulterade i tre övergripande 

teman. I vårt insamlade material har dessa varit framträdande i många av citaten. Dessa teman 

är: ”Berättelser om intern mångfald”, ”Berättelser om mångfald i en situation” samt 

”Berättelser om extern mångfald”. Detta har, liksom Hjerm och Lindgren (2010) talar om, 

varit en iterativ process där materialet har genomarbetats och jämförts flera gånger. I den 

tredje nivån, summeringen, försökte vi skapa en sammanhållen beskrivning av materialet 

utifrån tidigare bearbetning. Resultatet redovisar vi under ”Resultat och analys”. Vid arbetet 

med transkriberingen har vi valt att utesluta ljud som harklingar, hostningar och hummanden 

för att texten ska bli mer läsbar.  En korrigering av deltagarnas uttalanden kan ge läsaren ett 

bättre flyt, men vi har följt Repstads (1999) råd att inte korrigera något mer än vad vi nämnt 

ovan. Vissa citat har varit långa eller innehållit delar som inte är av relevans. I de fall vi tagit 

bort en del av ett citat är detta markerat i texten med hakparanteser och tre punkter: […]. När 

vi vill förtydliga eller att förklara något i ett citat, som att informanten skrattar, använder vi 

dubbelparantes med en förklarande text: ((skratt)). 
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4.7 Studiens tillförlitlighet 

 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det upp till forskaren att visa hur trovärdig studien är. 

För att öka transparensen har vi försökt lyfta fram och motivera de val vi gjort under arbetets 

gång. Vår metoddel är utförligt redovisad för att tydliggöra vilka metoder vi lutat oss mot 

samt hur vi praktiskt har gått tillväga. Vi formulerade vårt syfte och valde teorier innan 

intervjuguiden skrevs, vilka har utgjort grunden för intervjufrågorna. Därmed anser vi att det 

blir ett tydligare samband mellan teori och operationalisering (Hjerm & Lindgren 2010). Vi 

har dessutom bifogat vår intervjuguide för att synliggöra att inga ledande frågor ställts. Dalen 

(2007) trycker på vikten av att forskaren skriver ut kopplingen till sitt valda fenomen, för att 

läsaren ska kunna bedöma om detta påverkat analysen av resultaten. Som vi skrev i 

inledningen väcktes vårt intresse för mångfald genom en tidningsartikel om att inte passa in i 

normen och att det i sin tur kan leda till svårigheter på arbetsmarknaden. Vår förförståelse 

gällande mångfald var relativt låg innan studien och våra frågeställningar formulerades utifrån 

ett objektivt intresse (Ibid.). De genomförda provintervjuerna gjorde det möjligt för oss att 

testa intervjufrågornas relevans och ljudupptagningens kvalitet (Ibid.). Ljudupptagning och 

transkribering av intervjuerna har givit oss ett bättre underlag till vår bearbetning av 

materialet samt möjlighet till grundligare analyser (Ibid.). Vid transkriberingen använde vi ett 

särskilt dataprogram. Varje gång vi startade uppspelningen igen efter en paus fick vi lyssna på 

de senaste sekunderna igen. Då fick vi en möjlighet att korrigera eventuella felskrivningar. Vi 

har försökt att hålla oss objektiva till informanternas berättelser, bland annat genom att vara 

öppna för deras svar och inte ställa ledande frågor. På så sätt har vi undvikit att bli låsta i det 

holistiska misstaget som Dalen (2007) beskriver. Detta misstag syftar till att forskaren anser 

sig känna till ämnet så pass väl att en felaktig förförståelse ligger till grund för tolkningen.   

 

4.8 Metoddiskussion 

 

I och med att vi till viss del använde ett snöbollsurval ställdes vi inför ett metodiskt problem. 

Risken med metoden var att vår kontaktperson skulle kunna styra urvalet genom att kanske 

rekommendera de mest följsamma medarbetarna eller de som ger en förskönad bild av 

företaget (Repstad 1999). Vi såg det som en fördel om medarbetarna faktiskt hade viss inblick 

i mångfaldsarbetet på SVT och därför var det nödvändigt att utgå från en lista med namn. 

Vidare har användandet av samtalsintervjuer skapat en inblick i informanternas subjektiva 

bild av mångfaldsarbete. Att genomföra tre telefonintervjuer fungerade bra, men att ha 

intervjuer genom ett personligt möte anser vi ändå är att föredra. Det ger en bättre förståelse 

för informantens gester och uttalanden (Repstad 1999). Vi upplever det som en fördel att båda 

deltog i samtliga intervjuer eftersom vi då fick samma förståelse för materialet. En risk var 

dock att informanten skulle känna sig som en minoritet vid intervjutillfället eftersom vi var 

två personer som intervjuade (Ibid.). För att minimera detta problem skrev vi redan i 

kontaktmailet att det skulle gå till på detta sätt. Esaiasson et al. (2010) berör risken för 

intervjuareffekt och för att minimera denna risk försökte vi att inte vara utvärderande mot 
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deltagarna eller deras arbetsplats. Enligt Dalen (2007) kan det inför en intervjusituation uppstå 

en oro för frågor av svår karaktär. Vi visste inte på förhand om mångfald skulle vara ett 

känsligt ämne att ställa frågor om, men också för informanterna att svara på. Det hjälpte oss 

att ha en definition av mångfald att utgå ifrån. Dessutom utarbetades vår intervjuguide 

grundligt för att frågorna inte skulle kunna tolkas som stötande. Repstad (1999) menar att man 

i egenskap av forskare uppnår en mättnad efter ett visst antal intervjuer. Det är möjligt att 

Repstad syftar till större studier, men vi känner ändå att vi nådde en mättnad då vi till slut 

upplevde att många av informanternas svar överrensstämde med varandra. Tio personer blev 

från början tillfrågade om att delta i studien och två av dem tackade nej på grund av tidsbrist. 

Därav genomförde vi åtta intervjuer och eftersom vår studie inte är av kvantitativ art har vi 

inte gjort någon djupare bortfallsanalys gällande vårt urval. Vi anser att detta hade varit mer 

relevant om vi exempelvis gjort en frågeundersökning där antalet tillfrågade och svarande 

utgjort en viktig del av studien.  

 

Vissa forskare anser att man bör transkribera med varsamhet (Hjerm & Lindgren 2010). Vi är 

medvetna om att ett kommatecken som sätts ut fel kan förändra textens sammanhang. När vi 

skriver av intervjuerna går vi miste om bland annat kroppsspråket, vilket annars kan hjälpa till 

att skapa förståelse. Att vi lovade deltagarna anonymitet i studien gav oss konsekvenser vid 

sammanställandet av resultatet. Esaiasson et al. (2010) beskriver att man bör tänka igenom om 

man ska lova deltagarna anonymitet. Hade vi inte lovat anonymitet är vi medvetna om att 

intervjupersonerna hade kunnat presenteras mer utförligt. Att vi skrivit ut företagets namn är 

något annat som påverkar presentationen av informanterna. I denna studie är vi intresserade 

av både det interna och externa mångfaldsarbetet och därför blir verksamheten i sig viktig att 

förstå. Slutligen har vi under arbetets gång haft nytta av att vi löpande fört loggbok. Det har 

varit som en sorts dagbok där vi har beskrivit vad som gjorts i samband med studien. I enighet 

med Repstad (1999) har detta varit en sorts egenterapi för oss. Dessutom har vi fortlöpande 

använt oss av en att-göra-lista. Den har fungerat som ett bra verktyg för att fånga upp tankar 

och idéer, vilka vi senare har haft nytta av. Risken är annars att en idé kan glömmas bort från 

en dag till en annan (Dalen 2007). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I detta avsnitt redovisar vi vilka resultat vi har kommit fram till genom vår empiriskt 

insamlade data. Analyser av resultaten skrivs löpande utifrån valda teorier. Vi ser intervjuerna 

som berättelser om mångfald på olika sätt. Vi har tre olika teman från vilka resultaten är 

kodade. Dessa teman är: ”Berättelser om intern mångfald”, ”Berättelser om mångfald i en 

situation” samt ”Berättelser om extern mångfald”.  

 

5.1 Berättelser om intern mångfald 

  

Utmärkande för detta tema är internt mångfaldsarbete och att leda mångfald. Intern mångfald 

berör mångfald inom en organisation. Leda mångfald innebär att olikheter värderas. Detta 

arbete och meningsskapande inom SVT exemplifieras genom citat från våra informanter som 

bland annat berör svårigheten med att mäta mångfald och att förstå vad det faktiskt är. Andra 

exempel handlar om möjligheten till egen påverkan, hur det är att vara den enda som avviker 

från normen samt vikten av att ens kollegor uppmuntrar olikheter. I det första citatet pratar 

intervjuperson 1 (IP 1) just om hur svår mångfalden kan vara att mäta. 

 

När det gäller uppföljning av jämställdheten utifrån ett könsperspektiv så, då är det ju så 

himla enkelt, det är bara att säga att nästa gång så är det en tjej vi ska ha om det står 

mellan lika kompetenser, så väljer vi tjejen. Men det kan man ju inte göra på 

mångfaldssidan, för man får ju inte mäta så. Vilket är lite, och hur ska man mäta det? Det 

är ju svårt också om jag är tredje generationens invandrare eller om jag har ett handikapp 

som inte syns eller, hur mäter man det? (IP 1) 

 

Något annat som berör svårigheten med att mäta mångfald framkommer då IP 5 pratar om 

dold mångfald. Han berättar om en kurs där SVT strävade efter att få en mångfaldig 

deltagarlista.   

 

[...] bara svenska namn i den här journalistkursen och vi har strävat efter att det skulle 

vara, att det inte skulle låta bara svenskt, svenskt, de namnen. Det visade sig att det där är 

ju jättespännande människor som kommer från helt olika folkhögskolor och så. Innan har 

det varit från en och samma, från universitetet. Nu har vi en mångfald eftersom de 

kommer från massa olika håll. Men vi ser, det ser man inte. För när du tittar på listan på 

namnen, så är det liksom Kalle Karlsson och Lisa Persson och Lena. Men de kommer 

från helt olika miljöer. Det är ju, det är ju dold mångfald. (IP 5) 

 

Det vi ser här är ett exempel på dold mångfald. Ytterligare ett exempel kommer från IP 6 som 

berättar om att han är utlånad inom organisationen till Stockholm, men att han inte 

ursprungligen kommer därifrån. På så sätt bidrar också han till en dold mångfald.  
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[...] och det är ett sätt att sprida, bara att jag inte är Stockholmare innebär att jag har andra 

perspektiv jämfört med mina kollegor. Ja men så här funkar det ute i verkligheten. Jag har 

en annan förståelse än de andra som har jobbat på Rapport i 25 år. (IP 6) 

 

Det vi ser i dessa tre citat är att det kan uppstå en begränsning när individer ska tänka i nya 

banor vad gäller mångfald. Det kan vi utifrån Piaget förstå som assimilation och ett additivt 

lärande (Illeris 2007). Individerna har utvecklat mentala scheman som innehåller strukturer 

för att kunna mäta och identifiera mångfald. En vana att kunna mäta jämställdhet skulle kunna 

skapa en föreställning om att även mångfald kan mätas på ett likande sätt. När det inte går 

uppstår en förvirring, vilket även uppstår när den dolda mångfalden inte passar in i befintliga 

scheman. Många gånger kan det vara lättare att förknippa mångfald med det som är synligt 

och därför kan befintliga scheman vara kopplade till detta. IP 4 kommer in på just den synliga 

mångfalden då hon berättar att hon har en annan bakgrund än majoriteten på företaget. Hon 

reflekterar över att det inte bara är ledningens ansvar att lyfta fram olikheter. Det handlar 

också om ett personligt ansvar om man inte tillhör normen. Enligt IP 4 måste man kanske ha 

lite vassare armbågar, men hon känner ändå att hon kan påverka SVT: 

 

[...] men det är väl mera ett självförtroende i mig själv att jag tror att jag kan påverka. Sen 

kanske det är jätteabsurt av mig att tro något som att här kommer lilla jag och kan 

påverka en sån här organisation, men jag vet inte, det är i alla fall min spontana syn. (IP 

4) 

 

Det som berörs i IP 4:s citat är upplevelsen av att kunna göra sin röst hörd i företaget. 

Att låta medarbetarna vara med och påverka är något som också IP 1 pratar om. Hon 

berättar om att mycket av ansvaret för mångfaldsarbetet har flyttats ut i organisationen 

istället för att vara centrerat, vilket har fått positiva effekter.  

 

Ja, jag tycker det, de hittar på saker, de har ju hittat på publikgrupper från 

minoritetsgrupper och de hittar på saker, publiknätverk som är mångfald och så. Så jag 

tror det är viktigt att man själv känner att man äger det och att man vill. (IP 1) 

 

I båda citaten lyfts möjligheten till individuell påverkan fram. Vad en individ tror sig kunna 

göra kan relateras till Mezirows (1991) tankar om meningsperspektiv och meningsscheman. 

Meningsscheman innefattar tro, kunskap, värderingar och känslor vilka blir uttalade i en 

tolkning. I båda fallen kan medarbetarnas individuella meningsscheman hjälpa dem att 

översätta de generella förväntningarna från meningsperspektiven till mer specifika 

förväntningar, vilka i sin tur kan guida individernas handlingar. IP 4 bär med sig en tro om att 

hon kan påverka och denna förväntan fungerar som vägledning. De övriga medarbetarna ute i 

organisationen kan också de känna en större påverkansmöjlighet tack vare ett ökat förtroende 

från företaget. Att ges möjlighet till påverkan handlar också om att olikheter värdesätts. I vårt 

insamlade intervjumaterial har ambitionen att leda mångfald kommit till uttryck på olika sätt. 

Nedan följer fler exempel på individuell påverkan. Detta inleds av IP 7 som berättar om hur 

hon själv upplever att hennes kompetens värdesätts då en chef frågar henne om råd.  
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”För vad tycker din åldersgrupp tror du? Vad tycker du?" [...] Även om hon är, hon är ju 

kompetent nog att avgöra det själv, så tycker jag ändå att hon tillgodoser mina liksom, ja 

men vad ska man säga, erfarenheter, egenskaper, mitt tycke. (IP 7) 

 

Då IP 3 var ny på SVT började hon jobba på avdelningen Barn och ung. Hon var själv ung 

och hade kompetens om de unga. Så småningom ville hon söka sig vidare inom företaget till 

Kulturnyheterna. Att hon fick jobbet berodde till viss del på att hon hade kompetens inom ett 

område som många andra på avdelningen saknade. 

 

Då skrev jag just i ansökningsbrevet att jag, eller en av sakerna jag skrev var att jag kan 

allt om pojkband för jag hade jobbat på P3 ((radiokanal)) och intervjuat Backstreet boys 

och sådana i massa år. Och de tyckte att det var en kompetens. Och jag tyckte att det var 

så jävla roligt liksom. För jag blev på riktigt anställd för dom bara såhär: "Nej men vi har 

folk som kan all jäkla tysk litteratur och dom kan drama och opera och flera exempel, 

men vi måste ha någon som håller koll på en annan kultur.” (IP 3) 

 

Här har vi fått ta del av ännu ett citat som rör hur kompetens tillvaratas inom företaget. Nedan 

berättar IP 8 om en rekryteringssituation som skiljer sig från IP 3:s. I detta fall blir åldern 

istället ett problem då informanten är intresserad av att söka en ny tjänst inom företaget. Han 

har tidigare lång erfarenhet från produktionssidan. Efter många år med andra arbetsuppgifter 

ville han söka sig tillbaka till produktionssidan och tog då kontakt med programchefen:  

 

Han var väldigt klar och tydlig: nej han vill rekrytera en 25-30-åring, så. Och då sa jag: 

”tror du inte jag kan lära mig liksom?” Eller för att själva produktionsmetodiken att göra 

drama har ju inte ändrat sig, sen handlar det om hur man distribuerar och hur man 

paketerar och så där, men nej det var 25-30år. (IP 8) 

 

I berättelserna ovan ser vi hur olikheter kan värdesättas. Det som avviker är citatet från IP 8. I 

relation till Mezirow (1996) förstår vi denna situation som en möjlighet för informanten att 

revidera sina tidigare uppfattningar. Det är när en handling misslyckas som individen kan 

ändra sina uppfattningar. IP 8 sökte ett jobb som han inte fick då han, enligt programchefen, 

var för gammal. Först när hans uppfattningar förändras kan IP 8 upptäcka vad han tagit för 

givet. Han tog för givet att han, liksom IP 3, skulle kunna byta tjänst tack vare sin kompetens. 

Genom att kritiskt reflektera över detta antagande kan han på så vis få breddade perspektiv. 

 

5.1.1 Att stå emot normen 

Intern mångfald handlar om att det ska finnas olikheter, att inte alla ska tillhöra normen. Men 

att avvika från normen kan få individer att försöka anpassa sig just för att passa in. IP 1 

illustrerar detta då hon berättar om en tidigare kollega.  

 

Jag hade en rysk tjej här tidigare på […], jätteduktig tjej. Hon var ju supersvensk på sitt 

sätt att jobba. Hon kom hit som vuxen och så det är ju en risk och där tror jag att det är 

svårt att komma ensam in på en avdelning. [...] Är man minst två så kan man bli starkare i 

att bibehålla sin identitet och sin egen egenhet. Man har ändå då en styrka i att ”vi är inte 
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svenskar, vi firar inte jul, vi dansar inte kring midsommarstången”, eller något sådant där. 

(IP 1) 

 

Vi tolkar informantens svar som att risken med att ensam tillhöra en minoritet på en avdelning 

är att individen lättare anpassar sig efter normen. Just svårigheten med att vara den enda som 

sticker ut tas även upp av IP 4. Det är något hon själv känner igen sig i.  

 

Alltså ibland blir man ju det svarta fåret. ”Det är hon som alltid måste ta in mångkultur” 

och så. Man vill ju inte liksom bli den arga, unga ((skratt)), etniska tjejen som alltid bara 

ska vända på allt och förstöra. Det är ju det som är risken, att om man kommer in och har 

en helt annan kulturell bakgrund, så ska man komma in och så förstör man den fina 

gemenskapen som fanns, man vill ju inte vara den heller. Så det är lite svårt, man får hitta 

en balans. (IP 4) 

 

I egenskap av chef har IP 2 ställts inför liknande dilemman med sina anställda.  

 

Nej, men det kan väl vara det här om någon är lite annorlunda och sticker ut i en grupp så 

blir det ju personlighetsmässigt också. Eller att man är lite olika från den kulturen som 

finns på arbetsplatsen. Då, då kan man ju få ha en del extrasamtal. Jag vet inte, det är 

balansen där också då att man ska försöka få människor att funka ihop, fast man vill inte 

att alla ska bli likadana heller. (IP 2) 

 

Det vi ser i citaten är att individer som sticker ut från normen antingen forsätter att vara unika 

eller att de anpassar sig. Det blir en svår balansgång då olikheter ska uppmuntras samtidigt 

som människor ändå måste kunna fungera tillsammans i en grupp. Detta kan förstås i relation 

till Mezirows (1991) idé om vikten av att kunna ”benämna” sin egen verklighet. Det handlar 

om att förstå verkligheten skild från vad som har tagits för givet. På detta vis lär sig individen 

att omsätta syfte, mening och värde på ett kritiskt och reflekterande sätt. I de fall individen 

anpassar sig efter normen accepterar denne bara den sociala verklighet som är definierad av 

andra. IP 5 berättar att många nya på företaget blir ”SVT-medarbetare” och på så sätt anpassar 

sig. 

 

Dom som kommer in här, dom blir SVT-medarbetare ganska snart och är stolta över det 

liksom. Så att det, det är någonting som vi måste vara uppmärksamma på att vi inte ska 

låta det bara ska försvinna. Utan att vi ska ta hand om olikheterna va, för det är ju den här 

tuben liksom. Att alla på något sätt, de kommer från olika håll och, och i tuben blir de 

mindre och mindre och så kommer det ut en jättefin liten SVT-medarbetare. Så ibland är 

den vit, ibland är den svart. ((Skratt)). Men det är samma SVT-medarbetare liksom, så det 

tycker jag nog att vi borde... Hur gör man det då? (IP 5) 

 

IP 7 fick höra av en kollega att denne inte vill att hon ska bli ”SVT-fierad”, alltså det som 

intervjupersonen ovan pratar om som SVT-medarbetare. IP 7 berör i sina svar anpassning 

efter normen, men även vikten av att stå emot.  

 

Och han sa att "du har knappt jobbat här i tre år, men ungefär efter tre år blir man SVT-

fierad och då börjar man tycka att det här är bra oavsett vad det är". För att man känner en 
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sådan stolthet, SVT i ryggen så. Och jag känner så. Redan från första dagen började jag 

predika om att SVT, public service var bäst. Men så här, jag vill aldrig förlora min, min 

syn på hur viktigt det är med mångfald. (IP 7) 

 

Detta är även något som IP 4 berättar om: 

 

Jag tror att det oftast är så i livet att man anpassar sig till där man är oavsett om det är ett 

nytt land, nytt jobb eller relation, men personligen kan jag säga nja. ((Skratt)). Jag vet 

inte, jag har ju fortfarande mina egna referenser, men det är ju självklart att jag har blivit 

påverkad av allt som pågår runt omkring en och att det påverkar ens smak och att ja, ”hon 

har en bra smak” eller att ”jo men det är ju dåligt och det är bra”. Så är en jättegenerell 

tanke på redaktion så börjar man apa efter den, för det är ju ingen på redaktionen som vill 

gilla dålig kultur, film eller så. (IP 4) 

 

Både IP 7 och IP 4 har alltså själva märkt att det är lätt att anpassa sig. De trycker dock på att 

de måste kunna ”benämna” sin egen verklighet och på så sätt stå emot normen, även om de 

alltid kommer att påverkas av andra. Att stå emot normen är något som också SVT uppmanar 

till i ett rekryteringsprojekt där unga talanger ska tas in i företaget. Kriterierna är att de inte 

ska ha jobbat på företaget tidigare, de ska vara under en viss ålder och de får gärna ha en 

annan kulturell bakgrund. IP 8 berättar om hur människor med olikheter uppmanas att inte 

anpassa sig efter normen.  

 

Jag ser en klar tendens till att man socialiseras in och rädslan för att inte, att bli utesluten, 

inte få fortsatt förtroende gör ju att man söker sig till kollektivet. Så blir det att alla tänker 

lika till slut, så det är otroligt tufft för dem som kommer in så. Men det är ju såsom vi 

säger i det här talangprojektet, de som tas in där ska vi uppmuntra och säga att ”du är här 

med en unik kompetens och vi vill att du ska tycka och tänka precis som du gör utan att 

du tar hänsyn till...” Det, det är det vi vill, det är den unika kompetensen, men det ställer 

ju också höga krav på chefer och medarbetare också att kunna hantera det. (IP 8) 

 

I sitt resonemang kommer IP 8 in på att det inte bara är upp till individerna själva att vara 

unika, utan att det också vilar ett ansvar på de övriga medarbetarna att uppmuntra detta. Det 

gemensamma ansvaret nämns igen av IP 8: 

 

Alla socialiseras in i normen som vi har liksom, och det, det driver jag väldigt hårt nu, att 

försöka hålla upp speglar, vi måste inse att vi måste ha en betydligt mer ödmjukare 

inställning liksom till, till olikhet. (IP 8) 

 

Det som framkommer i citaten är vikten av att både individen själv och övriga medarbetare är 

öppna för varandras perspektiv. Detta förstår vi som Mezirows (1991) transformativa 

lärandeprocess. De första stegen handlar om att uppfatta ett dilemma, se nya alternativ och att 

sedan gå vidare i reflektionsprocessen. Dilemmat i det här fallet skulle kunna gälla hur 

olikheter framträder och behålls i en grupp samtidigt som de ska passa in. Det blir då något 

som även involverar andra medarbetare. Alla har från början olika perspektiv. I 

lärandeprocessen jämförs olika perspektivs giltighet och nya perspektiv relateras till ens 

tidigare föreställningar. För att nå hit krävs en öppenhet för förändrade synsätt, men även en 
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förståelse för hur andra med ett nytt perspektiv tolkar verkligheten. På detta sätt kan samtliga 

nå en bättre förståelse för varandra. Den ökade förståelsen kan i sin tur leda till att individer 

anställs tack vare sin kompetens, vilket är en viktig faktor i skapandet av en heterogen 

arbetsplats. Denna strävan finns på SVT, men det framkommer även av våra intervjuer att 

företaget på flera sätt är relativt homogent. Här berättar IP 6 om sin bild av detta: 

 

Vi är ju 2100 medarbetare nästan och alla bidrar ju med någonting, men det blir ju väldigt 

mycket att man ser bara till likheterna att det är en ganska såhär medelklass, folk bor på 

söder och cyklar till jobbet och är hyggligt välutbildade medelklassmänniskor, det är 

liksom den bilden man. (IP 6) 

 

Även IP 8 berör homogeniteten i citatet nedan. 

 

Ja, jo men det tycker jag det är, är högt i tak det är väldigt kreativ kunskapsintensiv 

verksamhet, medarbetarna är extremt lojala, men vi är på tok för homogena vi tänker 

precis i samma banor och så här och dessvärre så ser vi inte det, vi ser inte vår 

homogenitet. (IP 8) 

 

Denna homogenitet fick också IP 7 en bild av då hon var på anställningsintervju. Något som 

slog henne var just hur lite mångfald hon såg på SVT, vilket hon tog upp på intervjun. 

 

Så jag sa det, jag var väldigt ärlig, men så sa jag också att "när jag satt i entrén och 

väntade så gick det bara förbi massa äldre människor och jag såg bara massa vita 

människor. Jag ser inte, direkt ser jag ingen mångfald”. (IP 7) 

 

En risk med att alla är lika och tänker likadant är att det kan uppkomma situationer där det 

behövs annan kunskap. Detta kommer IP 7 in på då hon berättar om en känd komiker som, i 

egenskap av värdinna, skulle presentera en annan komiker vars föreställning heter ”En negers 

uppväxt”. Vid presentationen skämtade värdinnan: 

 

”Nu ska vi lära oss mer om en negers uppväxt och, och om hur håriga kurder har det”. 

Och visst, dom kanske är vänner. De kanske kan skämta så i ett sådant här rum. Men det 

finns ju folk där ute som tar åt sig och tycker såhär ”vad fan säger hon?” [...] Men jag tror 

att, till exempel hade jag varit där hade jag sagt: "Men hallå, så här får ni inte säga om 

mitt folk. Så här får ni inte säga om min bästa kompis uppväxt. Hon kommer ta åt sig av 

det här starka ordet och så vidare." Det måste finnas någon som, ja men som kan liksom 

vara med i teamet och säga "hallå, nej". Vara införstådd. Och jag tror att om det är för 

homogent här på SVT så kommer inte vi att utvecklas på det planet. (IP 7) 

 

Framträdande i citatet är informantens syn på fördelarna med intern mångfald. Homogena och 

heterogena miljöers påverkan på individerna kan i relation till Piaget ses som en 

jämviktsprocess. I en homogen miljö där alla tänker på ett liknande sätt kan det vara lättare 

för individerna att upprätthålla en jämvikt i sitt samspel med omgivningen, equilibrium. Det 

är mindre sannolikhet att någon ifrågasätter om alla är lika i sitt tänkande. I en heterogen 

miljö råder det mer troligt en obalans hos individerna, desequilibrium. Detta är utvecklande 

och kan i sin tur driva individerna till bättre förståelse (Wilhelmsson 1998). På så sätt skulle 
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denna obalans kunna skapa en förståelse som minskar risken för att liknande situationer som 

den med värdinnan uppstår.  

 

5.2 Berättelser om mångfald i en situation 

 
I detta tema presenteras situationer som våra informanter har delat med sig av gällande 

mångfald. Situationerna är knutna till deras dagliga arbete och har påverkat dem både direkt 

och indirekt. Genom informanternas berättelser kan vi på ett konkret sätt närma oss det 

meningsskapande som sker kring mångfald inom organisationen. Vi får ta del av mångfaldens 

kulturella aspekter, den svårighet vissa har att få jobb trots bra meriter samt hur viktigt det är 

att ha en öppenhet för andras synsätt. Citaten visar också exempel på hur man genom den 

interna mångfalden kan bygga broar till den externa. Till att börja med delger en av 

informanterna hur hon genom samtal med andra fått vidgade perspektiv vad gäller mångfald. 

Men det är ju när man pratar med en människa, hur den än ser ut eller vad det är för 

något, handikapp eller vad det är, mångkulturell bakgrund, så, så när man kommer bakom 

det där så ser man ju att man ändå är ganska lika… Vi har samma behov, vi vill samma 

sak, vi vill ju ha det bra, vi vill ju må bra, vi vill att våra barn ska ha det bra och så 

liksom, det är mycket saker som är lika. Och då tänker man inte så mycket på det andra. 

(IP 1) 

 

Informanten har tidigare beskrivit sin barndom och att det i samhället där hon växte upp 

endast fanns en familj som inte var från Sverige. Kopplat till Mezirow (1991) handlar detta 

om att de kulturella perspektiv man får som barn omedvetet kvarstår även i vuxenlivet. Dessa 

perspektiv bestämmer hur erfarenheter ska tolkas. I det här fallet utgår individen från sig själv 

och sina egna erfarenheter och interaktionen med andra ger en förståelse för att alla kan vara 

olika, men ändå lika. Också IP 4 kommer under sin intervju in på kulturella skillnader från 

uppväxten, vilket avspeglas i vuxenlivet. 

 

Jo men alltså, till exempel att när man sitter på ett möte så har till exempel alla 

journalister, redaktörer och... har då exakt samma kulturreferenser [...] för alla har liksom 

växt upp med samma filmer, den här konsten och den här musiken. Och då kan jag känna: 

“nämen, vänta lite här nu, vi utelämnar en stor del av vad, eller en annan del av Sverige 

och dess kultur”. Vilket kan vara svart-amerikansk kultur, som nästan alla som har växt 

upp i förorten… Det är liksom våran barndom. Vi kollade inte på Hälsoresan, utan vi 

kollade på Ricki Lake liksom och med det så har man ju helt andra referenser och helt 

annan humor. Man har helt enkelt en annan syn på vad som är fin- och ful-kultur. (IP 4) 

 

Några av informanterna ger exempel på rekryteringar som berikat företaget genom den 

mångfald det fört med sig att ta in individer med en annan bakgrund. Ett av dessa exempel 

handlar om en man från ett annat land än Sverige som inte pratar svenska. Han fick 

anställning på SVT tack vare en universitetssatsning som heter Korta vägen. Han hade mycket 

erfarenhet, men inte från arbete i Sverige. IP 3 såg hans potential och blev frustrerad. Med 

hennes hjälp kunde han få anställning för TV-programmet Kobra. Såhär beskriver hon det: 
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Eller vi hade hört talas om honom och så träffade jag honom och så visade han upp sin 

meritlista och så blev jag på allvar så jävla förbannad att han inte hade ett jobb i Sverige, 

för han hade en så vansinnigt diger meritlista. Såhär, vad är problemet liksom? (IP 3) 

 

Att IP 3 reagerar med sådan frustration över att mannen inte fått jobb i Sverige kan utifrån 

Piaget ses som ackommodation (Wilhelmsson 1998). Enligt IP 3:s föreställningar borde en 

person med dessa meriter ha lättare att få jobb och detta kan då bidra till en förändring av 

tidigare föreställningar. När mannen väl fått jobb på SVT berättar hon om hur han kunde 

bidra med sin unika kompetens: 

 

Han hade massa kunskap som ingen annan hade och sen kunde han då med sin 

språkkompetens, han pratade flera olika språk, sy upp massa kontakter, sy upp intervjuer 

och när de väl åkte iväg och gjorde så gjorde han också intervjuer. Han hjälpte 

programledarna och var research på plats. Hela hans nätverk och liksom den kompetens 

han kom med gjorde att, att Kobra med enkelhet byggde liksom två hela program utifrån 

idéer som kom ifrån honom. Och de blev så förtjusta så han är såklart kvar den här 

säsongen också. (IP 3) 

 

IP 3 berättar vidare om en annan situation där en ung kvinna sökt jobb hos dem. Hon saknar 

journalistutbildning men är väldigt driven. Hennes uppgift blev att hitta publik till ett 

litteraturprogram och med hennes hjälp har de nu helt andra målgrupper som sitter i publiken 

varje vecka. Programmet har fått en annan publikstruktur och på sikt tänker sig IP 3 att det 

kan leda till en ny tittarpublik. 

 

Då behövde vi en ny publikfixare och lite allmänfixare till Babel, litteraturprogrammet 

Babel. Som ju är ett fantastiskt program, men det är lite finkulturellt om vi ska vara helt 

ärliga. Men ja du vet, det sitter väldigt mycket lite silvergrå kulturdamer i publiken och 

det är inget fel på dem. De ska också sitta där. Men om vi nu liksom vill hitta nya 

målgrupper, om vi vill vidga våra program lite, då är det väl bra att plocka dit folk som 

både har annan bakgrund på olika sätt, även åldersstrukturen och som kommer från andra 

områden och sådär. (IP 3) 

 

En annan historia om hur mångfald kan berika, utgår från IP 6 berättelse om hans kompis som 

är en barnprogramledare med ett synligt funktionshinder: 

 

Ja, hon har fått den ((tjänsten)) för sin kompetens och sen så var det nog, hon har rullstol 

det var väl en kompetens i rekryteringen, men och det är jättebetydelsefullt att en 

barnprogramledare där... Och det betyder jättemycket för barn att “åh, titta här är någon 

som, jag kan inte heller gå, men titta här jag har någon jag kan relatera till.” Det görs en 

hel del sådana här bra grejer lite varstans, barnprogrammen, det har ni säkert fått höra, är 

där det händer mest saker. (IP 6) 

 

Dessa exempel visar hur andra perspektiv kan berika SVT. Den här kunskapen hade inte 

kommit in i företaget om det inte varit för dessa rekryteringar. För att det ska bli en berikning 

tänker vi i relation till Mezirow (1991) att medarbetarna behöver ha en öppenhet för andra 
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synsätt. Om någon rekryteras in är det viktigt att övriga medarbetare är öppna för att kunna ta 

emot vad dessa individer kan bidra med. Det gäller att det finns en förståelse för hur andra 

med nya perspektiv tolkar verkligheten. I annat fall hade kanske inte publikfixaren fått samma 

möjlighet att ta in människor som avviker från normen. Barnprogramledaren skulle kanske 

inte heller ha fått samma möjlighet att vara just programledare. Att ha mångfald internt, 

menar IP 7, ger möjlighet att nå ut till en bredare målgrupp och dessa anställda kan fungera 

som broar mellan SVT och tittarna som företaget vill nå. Hon kommer själv från förorten och 

har ett annat nätverk än många andra på företaget. IP 7 berättar att SVT fått stenar kastade på 

bilen då de åkt till Rinkeby. Det tror hon kan bero på att de inte befinner sig där i vanliga fall, 

utan bara när något händer. 

 

“Kom hit och rapportera när vi har en kulturfest kanske, kom hit och rapportera när vi har 

det bra, eller kom bara hit någon dag för att hänga." Och visst, man kanske begär för 

mycket, för att folk rycker ut när uppdragen finns ja. Men jag tror att om, till exempel säg 

en, en med samma bakgrund som folk i Rinkeby åker ut till Rinkeby som journalist för 

SVT, har lättare att prata än att om en Ulla kommer, 53 och aldrig någonsin har pratat 

eller befunnit sig... Man möts på andra sätt, man har en bättre förståelse. Man är mer 

pedagogisk genom att man känner till deras talesätt, man vet liksom såhär hur man ska 

handskas med dem. (IP 7) 

 

Genom Piagets begrepp decentrering kan vi förstå detta citat som vikten av att kunna sätta sig 

in i andras perspektiv (Wilhelmsson 1998). Förmågan till decentrering kan enligt IP 7 öka om 

individer har samma bakgrund. I vilket fall kan det vara lättare att förstå andra som är lika en 

själv. Att kunna förstå hur till exempel invånarna i Rinkeby tänker kan vara en fördel när SVT 

ska göra reportage eller intervjuer därifrån. Med mångfald på arbetsplatsen skulle det kunna 

finnas bättre förutsättningar för detta. I följande citat ser vi ytterligare exempel på hur en 

intervjusituation kan påverkas av medarbetarna på SVT. I det här fallet handlar det om när IP 

3 började jobba på företaget. Då upplevde hon ofta att det var välartade barn från 

innerstadsskolorna som intervjuades i olika sammanhang. Många andra barn blev aldrig 

representerade. Detta mynnade ut i ett kontrakt mellan henne och några kollegor att de under 

ett år skulle ha besökt alla Stockholms tunnelbanestopp. För vid nästan varje stopp fanns det 

en fritidsgård, vilket gav möjlighet till nya perspektiv och en större bredd på intervjuerna.  

 

Det har blivit viktigt sen att såhär, att åka lite längre bort för den där intervjun. För att 

den, då får man en annan historia liksom. Och det behöver ju inte alltid ha med etnicitet 

att göra. Det finns ju tusen andra aspekter liksom som man också behöver, det handlar ju 

inte bara om etnicitet. (IP 3) 

 

Också IP 6 ger oss exempel på situationer som har givit nya perspektiv. Hans berättelser rör 

mångfald gällande funktionshinder. Han har själv inget sådant, men har på olika sätt genom 

sitt jobb kommit i kontakt med människor som till exempel är döva. 

 

Det var roligt, när jag kom, kom till SVT teckenspråk som det heter, när jag kom dit 

första gången så, jahopp, då kom man in i ett fikarum där folk hade värsta diskussionen 

på teckenspråk, där jag inte förstod någonting nästan. Och då var jag verkligen: “jahopp 
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då var det jag som var utestängd på något sätt.” Då var det jag som va, jag var ju 

minoriteten där. (IP 6) 

 

IP 6 berättar även om ett tillfälle då han som ny redaktör skulle göra ett barnprogram 

tillsammans med en döv kvinna som var ny i sin roll som producent. Vid det tillfället hade 

inte vår informant så bra teckenspråk som han har idag, vilket försvårade kommunikationen. 

Men på något sätt gick det ändå: 

 

Det krävdes jättemycket engagemang och energi just, för det ingår ju att man måste lära 

sig, alltså det behöver ju inte vara att man måste lära sig någon annans språk rent sådär, 

men vi lärde oss en annans kultur, ett annat tänkande. Det vart, jag har gjort några sådana 

vändor och det är jättesvettigt, men sen är man ju rikare som människa efteråt. (IP 6) 

 

Vidare menar IP 6 att det gav nya perspektiv att tänka på kvinnans situation jämfört med hans 

egen: 

 

[...] det ger ju en ögonöppnare för mig, jag kunde ju liksom när den arbetsdagen var slut 

kunde jag liksom koppla av, stoppa musik i öronen gå hem till mitt och ta in allt i öronen 

som jag gör medans min kollega är ju i ett, ska vi säga informationshandikapp om man 

ser det sådär eller informationsmässigt funktionshindrad just i att hon inte kan ta del av så 

mycket som en annan kan. (IP 6) 

 

Det vi ser i det här exemplet är att informanten hamnade i en ny situation. Att denna situation 

i sin tur medförde vissa problem blir tydligt eftersom han och producenten hade svårt att 

kommunicera. Det berodde alltså på att hon var döv och att han inte kunde tillräckligt mycket 

teckenspråk. Vi drar en parallell till Mezirow (1991) som menar att lärande kan hjälpa en 

individ att hantera de krav som ställs i en viss situation. Tidigare erfarenheter fungerar som 

vägledning för framtida handlingar som bland annat problemlösning. Vi tänker oss att den 

döva kvinnan tidigare har varit i liknande situationer, i större utsträckning än vad vår 

informant har. Hennes tidigare erfarenheter kan då hjälpa dem i deras kommunikation, men 

det är såklart även bidragande med den tidigare erfarenhet som IP 6 har. Nästa gång han 

hamnar i en liknande situation kommer antagligen problemlösningen gå lättare.   

 

5.3 Berättelser om extern mångfald 
 

I detta tredje och avslutande tema kopplar vi samman det interna och externa 

mångfaldsarbetet. Många gånger utgör en intern mångfald grunden för att kunna nå den 

externa. Vad som är viktigt för SVT är att nå en mångfaldig publik och därför får den externa 

mångfalden väsentlig betydelse. Detta arbete exemplifieras i citat om hur TV-program kan 

utvecklas genom mångfald samt hur SVT:s rekryteringsbas breddas för att nå nya målgrupper. 

Vidare kommer informanterna ge exempel på hur hinder för mångfald, såsom språkmässiga 

hinder, kan övervinnas. Inledningsvis berättar IP 1 om SVT:s ambition att spegla hela 

Sverige.  
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Vi gör ibland tittarbarometer kallar vi det, hur ser tittarna ut? [...]De är ju hela svenska 

folket och då tittar man på: hur är vi då? Vi på Sveriges Television? Och då är vi nästan 

lika allihop. [...] Men det är klart att om vi blir bredare och får in andras perspektiv så 

kommer vi göra bättre program, vi kommer att, att få nya impulser och utvecklas, mycket 

kompetensutveckling och alltihopa, så det är klart att det är bra. (IP 1) 

 

För att nå ut till tittarna kan det vara viktigt att även ha en bredd i programutbudet. Det kan 

vara program som redan finns, men att de utvecklas för att nå mångfalden. IP 8 pratar i sitt 

exempel om hur programmet Antikrundan skulle kunna förändras.  

”Ja men vadå, ni visar ju endast våra svenska kulturskatter. Varför kan vi inte ha med en 

persisk matta där?” Familjen har flytt från Syrien och det enda de fick med sig var 

mattan. Och den är kanske inte så mycket värd, men att bara få historien berättad om hur 

den här flykten gick till och mattan såhär - det är ju en helt ny dimension. Sen får det ju 

inte bara vara sådant, men att blanda ut det. Det lyfter och gör det också otroligt intressant 

utifrån ett annat perspektiv. (IP 8) 

 

Att nå ut till tittarna blir även viktigt eftersom det faktiskt är de som finansierar SVT. På så 

sätt påverkar det externa och interna mångfaldsarbetet varandra. Detta kräver ett engagemang 

av medarbetarna på SVT, vilket informanten nedan kommer in på.  

Ja och det är just det att folk, vissa tror jag tycker “att detta angår inte mig”, tror jag, på 

alla möjliga plan i organisationen. Och det tycker jag “jo, det angår dig. Din lön kommer 

från alla som tittar på SVT och vi, då har vi en skyldighet, att vara inkluderande, att ta in, 

ta emot sådana som inte alltid är som vi i den stora massan.” (IP 6) 

 

Nedan tar IP 4 upp sitt individuella engagemang i frågan.  

 

Jag tycker att den har blivit viktigare, alltså min, efter att jag började jobba här så tycker 

jag, har jag blivit mer stärkt i min tro att vi jobbar med public service och det här är 

faktiskt TV för alla skattebetalare eller alla som betalar. (IP 4) 

 

Även IP 3 berättar om vad som driver henne: 

 

Jag tycker ju att vår slogan, den här "Om alla, för alla", är så jävla bra liksom. Det är ju 

exakt det vi ska va och jag, det finns ju absolut någonting i min bakgrund och mig som 

person som gör att jag har väldigt medvetet valt att jobba med public service. Och då 

tänker jag att om man väldigt medvetet vill göra det så finns en del av de här frågorna i 

paketet på något sätt, att man liksom, man har någon typ av samhälls... man ska vara 

någon typ av samhällsnytta också. Man skapar ett mervärde med att göra ett bra program 

på något vänster. (IP 3) 

 

Det som blir tydligt i citaten är att ett inkluderande förhållningssätt och en mångfaldig 

produkt kräver breddade perspektiv. Detta kan vi förstå i termer av ackommodation, det vill 

säga att scheman måste omstruktureras för att individen ska nå ett mer överskridande lärande. 

Hos medarbetarna på SVT finns redan uppbyggda scheman för hur till exempel Antikrundan 

ska vara. Dessa ämnesmässiga förutsättningar kan ses som plattformer från vilka individerna 
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sedan bygger vidare sina scheman. Andra scheman kan gälla personligt ansvar för 

mångfaldsarbetet. Vissa kanske inte känner något ansvar, medan andra vill bidra till något 

nytt men inte vet hur. För att dessa scheman ska kunna förändras behövs ett intresse hos 

individerna och en trygghet i situationen att släppa taget om det välbekanta. Eftersom det 

ackommodativa lärandet är mer ansträngande än det assimilativa finns det generellt ett större 

motstånd mot detta (Illeris 2007). Därför kan det vara viktigt med en trygg organisationsmiljö 

som uppmuntrar nytänkande. Några av informanterna berättar hur SVT aktivt försöker bredda 

sin rekryteringsbas genom att nå ut till nya externa nätverk via olika samarbeten. Att nå ut till 

andra nätverk än tidigare är något som IP 7 upplever som viktigt. Innan hon började jobba på 

SVT hade hon ingen aning om att möjligheten fanns för henne att arbeta där.  

Inte för att jag inte tycker att jag är kompetent nog, utan för att jag inte har sett eller hört 

eller någonstans känt att möjligheten finns, blivit erbjuden något, inget sådant. Alltså inte 

liksom erbjuden, personligen, utan det har inte funnits någon annons ute som har nått 

mina ögon, mina nätverk. (IP 7) 

 

Enligt IP 8 försöker SVT påverka andra institutioner för att få in en mångfald av perspektiv 

och kompetenser i bland annat journalistutbildningen. Här berättar informanten om hur en 

dialog kan gå till. 

  

“Vi jobbar med mångfaldsfrågor på det här sättet. Vi vill öka integreringen, men det 

bygger på att ni också börjar jobba med de här frågorna. Vad gör ni för att fånga helt 

andra personer som dömer bort sig själva, de tänker bort sig själva från att söka till 

Journalisthögskolan för det är ingen idé. Så, hur jobbar ni med det?” (IP 8) 

 

Den problematik som berörs i citaten gäller svårigheten att få in mer mångfald på 

arbetsplatsen. Detta kan bottna i flera olika aspekter. Ett enkelt sätt att bemöta problemet är att 

tänka att dessa individer medvetet valt att inte söka jobb på SVT. Men istället skulle det 

kunna bero på att annonserna faktiskt inte når dem för att SVT bara syns i vissa forum. Det 

kan också bero på att dessa individer, av olika orsaker, kanske inte ens söker till 

journalistutbildningarna. Kopplat till Mezirow (1991) kan en omdefiniering av problemet 

hjälpa en att förstå det på ett nytt sätt och då kommer också problemets lösning. Här kan en 

lösning vara att försöka påverka andra institutioner och att samtidigt bredda 

rekryteringsbasen. SVT:s tidigare nämnda talangprojekt är ett annat konkret sätt att bredda 

denna bas på. IP 3 är en av dem som varit delaktiga i projektet innan hon bytte avdelning.   

 

[...] men av de sju som jag vet att vi plockade in under min tid, innan jag slutade, sex av 

dem är ju kvar. För att de gjorde så jävla bra ifrån sig. Och det, den utdelningen trodde 

jag ju liksom inte riktigt på själv. Men nu blev det så och det säger ju också en del om att 

folk faktiskt verkligen, när man ser att det dyker upp människor som bidrar med något 

annat, så blir man liksom en smartare grupp på helheten på något sätt. Så att jag hoppas 

att det inspirerar till andra projekt, men också helt vanliga rekryteringar, att man faktiskt 

vågar leta efter något annat. (IP 3) 
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Ytterligare ett mångfaldsprojekt är SVT:s Zebra-projekt. Detta varade under tre år och 

innehöll bland annat kurser och föreläsningar om mångfald för medarbetarna på SVT. En av 

de ansvariga var IP 5: 

 

Och sen kom vi på att vi skulle ha en webb-kurs och den finns kvar fortfarande. Så den 

vill jag gärna berätta om, för den är alltså den, när nyanställda kommer till Sveriges 

Television så kräver vi av dem att de sätter sig vid webben och gör en mångfaldskurs och 

det är en Zebra-kurs, heter den och den finns kvar på vår hemsida. (IP 5) 

 

IP 2 berättar om sin erfarenhet av att ha gjort ett test som fanns tillgängligt på SVT:s hemsida 

i samband med Zebra-projektet. 

Det fanns någon länk till ett sådant testprojekt som handlade om ålder, där jag tyckte att 

jag var väldigt så... öppen och inte hade några fördomar och sen när jag hade gjort testet 

så insåg jag att jag har ju väldigt mycket förutfattade meningar om... människor. (IP 2) 

 

Gemensamt för dessa projekt och kurser är att de erbjuder en möjlighet till vuxenlärande. 

Utifrån Mezirows (1991) begrepp meningsperspektiv kan vi förstå processen som en 

transformation. Dessa meningsperspektiv är alltså strukturer av kulturella och psykologiska 

individuella förutsättningar, vilka genom tidigare erfarenheter assimileras och omvandlas till 

nya erfarenheter. Eftersom strukturerna gäller outtalade förutsättningar kan det resultera i att 

individen får en snedvriden bild av verkligheten. I det här fallet trodde IP 2 att hon var mindre 

fördomsfull gällande ålder än vad testet visade. Att kunna transformera snedvridna eller 

begränsande meningsperspektiv är centralt för vuxnas lärande.  

5.3.1 Att övervinna hinder 

Något som på olika sätt berörs i våra samtal med informanterna är upplevda hinder i 

mångfaldsarbetet och hur dessa kan övervinnas. På så sätt ökar möjligheten till både intern 

och extern mångfald. IP 2 reflekterar över hinder i form av tidsbrist.  

Men sen tror jag, framför allt är det väl att man bara måste bestämma sig på något vis. Jag 

vet att jag vill och att jag borde, men det sitter inte i ryggmärgen liksom. Jag måste ju ha 

det som högsta prio för att det ska bli av, när det är så tight om tid hela tiden. (IP 2) 

 

Vidare pratar IP 2 om att projekten kan bli stora och komplexa, vilket påverkar mångfaldsarbetet. 

 

"Jaha, ska vi prata om funktionshinder nu eller ska vi prata i ett jättestort perspektiv eller 

ska vi prata om de personerna som har annan etnisk bakgrund, hur är det med det här med 

sexuella läggningar?" Alltså att, det, det är lite svårt, det blir så himla stort så att det blir 

ogreppbart på något vis. (IP 2) 

 

Att mångfald ibland kan upplevas svårt att greppa är också IP 4 inne på då hon menar att det 

kan bli en nackdel om ingen fördjupar sig i vad som faktiskt menas med mångfald.  

 

[...] mångfald, mångkultur, man fastnar liksom där, man går liksom inte vidare. Men vad 

är det egentligen för nått? Alltså så fort man säger ordet mångfald så är det något positivt 
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och så kan man gå vidare, man behöver liksom inte fördjupa sig i och svara på vad 

praktiskt är det som vi måste göra. (IP 4) 

 

Också IP 8 menar att det kan det medföra problem att inte gå på djupet med begreppet 

eftersom det är lätt att tro att det redan görs tillräckligt för mångfalden. 

 

Ja men, jag tror att just den, de här, vita fläckarna av att ha ett mer ödmjuk inställning till 

lärandet, sätter käppar i hjulet liksom, alltså vi tror att vi är så bra i mångfaldsfrågor, vi 

tror att vi är så inkluderande och det gör, det frånhävdar oss att faktiskt gå på djupet och 

att bli bättre i att se vad vi inte är bra på. (IP 8) 

 

Det vi ser i citaten är informanternas tankar om mångfald i relation till det dagliga arbetet. Vi 

relaterar detta till den första av Mezirows (1991) fyra lärandeformer. Den handlar om att lära 

sig inom sina befintliga referensramar. På detta sätt utvecklar individen sina redan 

förgivettagna meningsstukturer. Denna lärandeform är minst ansträngande och kan på så sätt 

bli lätt att stanna i. Därför kan bristen på fördjupning i mångfaldsarbetet hänga ihop med 

detta. IP 2 pratar i sina svar om att ”det inte sitter i ryggmärgen”. Mångfaldsarbetet skulle till 

en början kunna kräva ett mer ansträngande och transformativt lärande, men kan så 

småningom bli en naturlig del av individens förgivettagna meningsstrukturer. Ett annat hinder 

för mångfald som berörs av informanterna är kravet på att de sökande måste prata svenska. På 

SVT:s mer tekniska avdelningar har man släppt på detta krav, vilket illustreras i IP 3:s svar.  

 

Ja de som kommer kan nog inte svenska, dom kan engelska. Ja, det spelar väl ingen roll? 

Alltså det är någonting väldigt liksom skönt i den här interaktiva och digitala världen att, 

det där är faktiskt lite lättare. Och jag förstår det, för är man på programsidan och man 

ska göra intervjuer eller sådär, kan det ju ibland bygga på att man faktiskt behöver 

svenska språket. Men det går ju också att lösa liksom. [...] Och där jag är nu så är det 

såhär, kan man inte svenska, nej skitsamma det löser vi. (IP 3) 

 

I vissa andra situationer kan det dock medföra problem om det släpps för mycket på språk- 

och utbildningskrav, menar IP 2.  

 

[...] så kan jag ju se att det i ett första stadium kan vara en belastning i, ja läroprocessen, 

att det tar längre tid. Och då, eftersom alla är i ett ganska pressat, ja i det dagliga arbetet 

så har man ganska mycket att göra från början. Då påfrestar det mycket och då måste man 

på något vis veta att det kommer att ge någonting sen. (IP 2) 

 

Det som lyfts fram i de båda citaten är språkbarriärer och hur inställningen till dem kan 

påverka mångfaldsarbetet. I relation till Mezirow (1991) kan meningsperspektiv och 

meningsscheman transformeras när individen reflekterar över förutsättningarna för dessa.  

Vad är det som säger att alla medarbetare måste kunna prata svenska? Genom att lägga till, 

förlänga eller ändra strukturerna av förväntningar kan en grund läggas till ett transformativt 

lärande. Det IP 2 tar upp är att det till en början kan innebära mer arbete för de anställda att få 

en ny medarbetare som inte pratar svenska. Därför är det av relevans att individen har 

anställts för sin kompetens och inte för att bredda mångfalden. För att ge utrymme åt denna 
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mångfald kanske andra måste kliva åt sidan. IP 6 spekulerar om detta och hur han själv 

påverkas.  

 

Jag som är en medelsvensson, kanske måste kliva åt sidan för att bredda mångfalden och 

det är ju såklart, men jag landar liksom i mig själv: “men fasen det finns ingen som kan 

göra det här lika bra som jag” och så vidare. Jag tror nog att så är det hos många, så att 

när det inte påverkar en själv och så där, så tror jag att alla tycker det är jättebra. Men det 

är klart, mediebranschen är väldigt konkurrensutsatt och tuff och därför tror jag att man är 

ganska hårdhudad tror jag, och är rädd om sin position och så vidare och det är klart att 

det när det kommer in nya impulser, när vi ser, att nu måste vi tänka mångfald, man kan 

bli lite defensiv också. (IP 6) 

 

Att i mångfaldsarbetet ändå värna om sina egna intressen är något som även nämns av IP 7. 

Hon själv vill gärna se fler på SVT som är yngre, med en annan etnicitet eller att de kan få 

komma från någon förort. Detta stämmer väl överrens med hur hennes egen bakgrund ser ut.  

 

Men sen vet jag också och, och det är ju det jag menar, man blir lite egoistisk. När jag är 

så inriktad på att min, min önskan ska gå i uppfyllelse [...] då är jag så fokuserad på det så 

att jag kanske inte bryr mig om så mycket, i ärlighetens namn precis om andra delarna. 

Och det blir tyvärr så, jag tror att var och en jobbar för sin sak. Jag jobbar för min grej 

och så. (IP 7) 

 

Att individer kan ha olika intressen vilka de värnar om kan förstås som individuation. Även 

under likartade yttre omständigheter kommer medarbetarna att utvecklas på olika sätt. Yttre 

omständigheter i det här fallet skulle kunna vara att samtliga är anställda på SVT och därmed 

vistas i en liknande miljö. Trots detta kommer de ändå att utvecklas olika, vilket utifrån 

Piagets tanke beror på att mentala scheman får ett individuellt drag genom ackommodation. 

När assimilationer sedan sker till dessa scheman, kommer också assimilationerna bli olika 

(Illeris 2007). Tidigare ackommodativt lärande kan därför ligga till grund för att individerna i 

en likartad situation ändå har olika intressen. I SVT:s fall ligger det i företagets intresse att 

produkten är anpassad till en mångfaldig publik. En grund för att nå extern mångfald är att 

börja med den interna. Avslutningsvis citeras IP 3 som berättar om hur hon upplever att 

mångfaldsarbetet ändå kommit en bit på vägen. Om detta arbete blir en del av 

kärnverksamheten tror hon att möjligheten till lärande för medarbetarna kan öka.   

 

Om företaget faktiskt ställer krav på, så får man ju in väldigt mycket tankar och lärande i, 

liksom i och med att man jobbar med nya människor, man kanske gör program om nya 

frågor. Nej men det skulle ju kännas, det känns ju så jävla mossigt liksom om ett program 

skulle plocka in en panel med bara gubbar nuförtiden. Alltså det går ju nästan inte, för att 

man ses ju som en bakåtsträvare. Och om ett tag så kanske liksom det kanske finns massa 

fler blandningar som man tar för givet att det ska finnas, för annars är man en omodern 

produktion. Och då flyttar man ju över mycket av lärandet och kunskapen kring mångfald 

in i företaget i alla fall liksom. (IP 3) 
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6. DISKUSSION 

 

6.1 Hur något blir värdefullt 

 
I denna avslutande diskussion knyter vi samman resultatet från vår studie genom att besvara 

syftet och frågeställningarna. Detta kommer vi att reflektera över i relation till tidigare 

forskning, metodval och teorier för att slutligen ge förslag på framtida forskning. Syftet med 

denna studie har varit: 

Hur kommer ett meningsskapande kring mångfald till uttryck inom Sveriges Television, 

då produkten ska nå en mångfaldig publik? 

 

Detta syfte har vi delat upp i två frågeställningar: 

 

1. Hur blir något värdefullt i förhållande till mångfald inom SVT? 

2. Vilka förutsättningar för lärande kan urskiljas i SVT:s interna och externa 

mångfaldsarbete? 

 

Inledningsvis kommer vi att besvara den första frågeställningen. Detta gör vi genom att se till 

mönstren som vi har kunnat urskilja i det insamlade intervjumaterialet. Ett sådant mönster är 

hur informanterna upplever det viktigt att genom en intern mångfald ge tittarna breddade 

perspektiv samt ökad förståelse för mångfald. Det blir med andra ord värdefullt att inte bara 

representera dem som tillhör normen och tillfredsställa deras intressen. Det är när våra 

informanter uppehåller sig vid något och återkommer till det i intervjuerna som vi anser att 

detta är värdefullt för dem. Återkommande i många av informanternas svar är också att de ser 

fördelar i att SVT som företag är heterogent och speglar hela Sveriges befolkning. Att spegla 

hela Sverige är något som ingår i SVT:s uppdrag, men vi upplever att det är först när 

medarbetarna inser hur det kan skapa värde som uppdraget konkretiseras och blir möjligt.  

 

Ett annat mönster som framkommer i intervjuerna är hur ett inkluderande klimat kan öppna 

dörrarna för mångfalden. Nästa steg blir att värdesätta denna mångfald och tillåta den att växa 

inom företaget. Utmärkande i berättelserna är hur informanterna värdesätter det utrymme som 

finns inom SVT att på olika sätt lyfta fram individuella kompetenser. I samtliga teman ser vi 

exempel på hur informanterna uppehåller sig vid att mångfalden kan berika företaget. Som vi 

tidigare nämnt krävs det dock alltid en insats av de inblandade individerna för att nå dessa 

påstådda fördelar med mångfald. Det är med andra ord inte något som uppstår bara för att det 

skapas en blandning av människor i en grupp. Utifrån informanternas berättelser upplever vi 

att mångfald ofta förväntas ge breddade perspektiv, en berikning inom företaget samt en 

spegling av Sverige. Det är i dessa sammanhang där mångfald nämns som ett värde skapas 

kring begreppet mångfald. För att besvara vår frågeställning blir något värdefullt i förhållande 

till mångfald inom SVT tack vare medarbetarnas engagemang, genom hur det talas om 

mångfald i organisationen och i vilka sammanhang detta görs.  
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6.2 Förutsättningar för lärande 

 
I denna del besvaras vår andra frågeställning, som lyder: 

2. Vilka förutsättningar för lärande kan urskiljas i SVT:s interna och externa 

mångfaldsarbete? 

 

Genom informanternas svar kommer ett lärande om mångfald till uttryck på olika sätt. Vissa 

berättelser berör det formella lärandet som erbjuds i form av utbildning för medarbetarna, 

vilket leder till en kompetensutveckling i mångfaldsfrågor. Nyanställda får utbildning i detta 

och det skulle kunna ligga till grund för ett ökat intresse. För att kunna se de mer informella 

förutsättningarna för lärande lutar vi oss mot svaret på vår första frågeställning. Genom att 

förstå hur något blir värdefullt i förhållande till mångfald kan också förutsättningarna för 

lärande bli mer framträdande. Organisationens värdegrund blir uttalad och synlig i och med 

de anställdas engagemang i mångfaldsfrågor. På samma sätt kan också värdegrunden i sig 

utgöra en viktig byggsten för detta engagemang. En förutsättning för lärande om mångfald 

kan vara att SVT är ett public service-företag med en uttalad mångfaldsambition. Andra 

förutsättningar som vi kan urskilja i intervjusvaren är att det finns en öppenhet och ett 

nytänkande. Genom att vara öppen för andras perspektiv kan individer lära av varandra, vilket 

kan ge ökad kompetens i en grupp. Ett nytänkande uttrycks exempelvis i SVT:s breddade 

rekryteringsbas genom bland annat talangsatsningen för unga.  

Sammantaget ser vi i informanternas svar möjligheter till lärande i formella sammanhang, 

men även i vardagssituationer. Viktiga förutsättningar kan vara att organisationen stödjer 

mångfaldsarbetet och att detta ligger till grund för en mer öppen syn till olikheter. Genom att 

vi har besvarat båda våra frågeställningar kan vi nu besvara studiens syfte. Ett 

meningsskapande kring mångfald inom Sveriges Television kommer till uttryck i just dessa 

berättelser vi har fått ta del av. Det är i relationen mellan det som anses värdefullt i 

mångfaldsarbetet och medarbetarnas lärande i detta, som ett meningsskapande uttrycks. Som 

en röd tråd genom citaten ser vi ett stort engagemang hos informanterna i dessa frågor. Det är 

ett engagemang som vi tror smittar av sig och på så sätt skapar värde och mening både internt 

och externt. 

 

6.3 Studien kopplad till tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen vi tagit del av stödjer på olika sätt vårt resultat. Att en mångfaldig 

grupp till helheten blir mer kompetent stöds av Page (2007) tankar om kognitiv mångfald, 

vilket handlar om att få in flera olika perspektiv i en grupp. Page menar också att den 

individuella förmågan är viktig för att varje person ska kunna bidra med något som är relevant 

för uppgiften. Vi kopplar detta till det individuella engagemang vi sett i vårt resultat. Det blir 

viktigt att se varje unik förmåga i organisationen och att hjälpa till att lyfta fram dessa, vilket 

tas upp av våra informanter. Utifrån vårt resultat kan vi bygga vidare på Page forskning 

genom att diskutera svårigheten med att ensam sticka ut i en grupp. Gruppen kan fortfarande 
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vara heterogen, men om det inte finns tillräckligt många individer med olikheter kan det 

medföra en risk för att dessa anpassar sig efter normen. Skulle alla i gruppen anpassa sig efter 

varandra försvinner den heterogenitet som kan göra att gruppen blir mer kreativ. Mångfald 

som managementstrategi handlar om att leda och tillvarata samtliga individers resurser 

(Abrahamsson 2000). Detta kan kopplas till vår egen tolkning att en organisation som 

uppmuntrar mångfald kan ses som en förutsättning för lärande. I en sådan organisation tror vi 

att det pratas om mångfald som något positivt, vilket skapar värde i mångfaldsbegreppet. Ett 

argument för mångfald som Mlekov och Widell (2013) tar upp är att många företag söker sig 

till den internationella marknaden. I och med att företagens produkter sprids till olika delar av 

världen behövs ett mångfaldstänkande i organisationerna för att bättre kunna möta nya 

kundgrupper. Vi ser likheter med SVT:s ambition att sprida sin produkt i hela vårt 

mångkulturella samhälle.  

Lahdenperä (2004) talar om interkulturell pedagogik och att möjligheten till lärande ökar då 

individen har en större öppenhet för olika kulturella uttryck samt konfronteras med nya 

synsätt. En förutsättning för att kunna analysera sin egen och andras utgångspunkter är en 

kritisk förmåga. Vi kan i linje med detta visa att en förutsättning för lärande om mångfald är 

att individen har en öppen syn, men vi menar även att en konfrontation med andras synsätt 

kan öka denna öppenhet. Därför blir det viktigt att individer kommer i kontakt med människor 

som inte är precis som de själva. Ett tillfälle till detta är på arbetsplatsen, vilket kan vara ett 

argument för en mer mångfaldig arbetsgrupp. Målen för interkulturell pedagogik är enligt 

Lahdenperä (2004) ofta värden som demokrati, jämlikhet och social rättvisa.  Detta kan nås 

genom att individer exempelvis lär sig om hur fördomar påverkar kommunikation och sociala 

relationer. Eventuella problem som kan uppstå i heterogena arbetsgrupper går enligt Kochan 

et al. (2003) att få bort genom utbildning och stöd för karriärutveckling samt utbildning i att 

leda och hantera mångfald. SVT:s kurser i mångfald kan ses som möjligheter till detta. I vårt 

resultat pratar vi även om nytänkande och att detta kan återspeglas i en breddad 

rekryteringsbas. Detta nytänkande relaterar vi till Fägerlind (2011) som menar att det är 

viktigt att förstå att rådande makt- och statusordningar i samhället inte behöver reproduceras 

på arbetsplatsen. 

 

6.4 Avslutande reflektion 

 

Våra resultat finner stöd i den tidigare forskningen, men vi upplever samtidigt att vi har hittat 

en egen infallsvinkel. Vi anser att den egna vinkeln ligger i att vi undersöker 

meningsskapande kring mångfald och då utifrån medarbetarnas subjektiva bilder. Deras syn 

har vi fått ta del av genom åtta intervjuer. Om vår studie hade varit av mer granskande 

karaktär tänker vi att metodvalet skulle ha varit annorlunda. För att få ta del av vad fler på 

företaget tycker och tänker i dessa frågor hade vi kunnat använda en enkätstudie. Detta hade 

eventuellt kunnat kombineras med intervjuer, vilket på så sätt skulle ha givit oss både en 

bredd och ett djup i vår data. Utifrån vårt nuvarande syfte med studien anser vi att det är av 

mer intresse att nå djupet och det gör vi genom intervjuerna. I efterhand känner vi dock att vi 

velat göra vissa förändringar i intervjuguiden. Vi hade i större utsträckning kunnat be 
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informanterna beskriva situationer knutna till mångfald. Som det är nu kan vissa frågor ge för 

faktamässiga svar gällande exempelvis vilken utbildning de anställda erbjuds i 

mångfaldsfrågor.  

 

Vi har valt att se mångfald ur ett organisationsperspektiv. Detta syftar till en mångfaldig 

arbetskraft utifrån olikheter som kön, ålder, etnisk/kulturell bakgrund, funktionshinder, klass 

och sexuell läggning (Fägerlind & Wener 2001). Vi upplever att många av informanternas 

svar utgår från mångfald gällande etnicitet. Det skulle kunna bero på att vissa av 

informanterna själva har en annan kulturell bakgrund. Hade vi istället intervjuat någon som är 

funktionshindrad hade förmodligen fler svar kretsat kring detta. Att vi inledde varje 

intervjusituation med att berätta om vår definition av mångfald tror vi ändå kan ha varit en 

fördel. Det är dock vår allmänna uppfattning att mångfald många gånger relateras till just 

etnicitet. Därför kan också vi som intervjuare ha blivit påverkade av detta och inte tillräckligt 

tydligt fört informanten tillbaka till den breddade synen på mångfaldsbegreppet. Vår egen 

förförståelse och objektivitet blir viktig under såväl intervjuerna som i tolkningarna. Eftersom 

vi inte har arbetat med mångfaldsfrågor eller själva avviker från den svenska normen kan det 

ha fått oss att bli mer objektiva. På samma gång kan det vara en begränsning då vi inte har 

någon egen erfarenhet av liknande situationer som vi beskriver i vår studie. En inläsning om 

mångfald har dock ökat vår förförståelse.  

 

Mångfaldsarbetet handlar i mångt och mycket om att kunna sätta sig in i olika perspektiv och 

få en ökad förståelse om sig själv och andra. Mezirows transformativa lärandeteori ger oss 

viktiga begrepp som skapar förståelse för informanternas svar. Då Mezirows teori är 

inspirerad av Piaget, upplever vi att det ger en bredd att även utgå från hans syn på lärande. 

Om vi istället använt oss av andra teorier hade svaren kunnat tolkas annorlunda, men essensen 

av det som sägs hade fortfarande varit detsamma. Vi tror därför att våra frågeställningar ändå 

skulle ha besvarats på ett liknande sätt. Vårt resultat utgår ifrån vad våra informanter tycker 

och tänker i mångfaldsfrågor, vilket inte behöver överrensstämma med övriga anställdas syn 

inom företaget. Informanterna har bland annat valts utifrån deras mångfaldsintresse och det 

skulle kunna påverka resultatet. Vi anser det därför svårt att generalisera till SVT i stort eller 

till andra företag. 

6.4.1 Förslag till framtida forskning 

SVT som organisation har vissa förutsättningar som vi tror kan påverka synen på mångfald 

eftersom det är ett public service-företag. Vi tror att en aktiv mångfaldssatsning bedrivs på 

fler företag än SVT, men vi vet inte i vilken utsträckning. Det skulle vara intressant att göra 

en jämförande studie mellan ett flertal organisationer för att undersöka hur synen på mångfald 

och mångfaldsarbete hos medarbetarna varierar mellan dessa. Skiljer sig denna syn åt 

beroende på organisation? Det hade även varit intressant att titta på hinder för mångfald. I vår 

resultatdel presenteras citat som rör hinder och hur dessa kan övervinnas men vi har i vår 

frågeställning bara berört förutsättningar för lärande. Att också se till hinder skulle kunna vara 

berikande och ge en ökad förståelse för mångfaldsbegreppet. Sammantaget är detta något vi 

anser kan finnas i åtanke till framtida forskning.  
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Avslutningsvis har denna studie berört hur ett meningsskapande kring mångfald kan komma 

till uttryck inom en organisation. Kanske kan detta meningsskapande ligga till grund för en 

förändrad utgång då du i framtiden ska söka jobb. Föreställ dig nervositeten när du funderar 

på om dina kvalifikationer är bra nog. Kommer du bli kallad på intervju? Kommer du att vara 

den som får jobbet? Föreställ dig sedan att det är just dina unika kvalifikationer som 

värdesätts och ger dig chansen. Detta tänker vi är exempel på vad meningsskapande kring 

mångfald kan bidra till.  
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Bilaga 1 - Mail till deltagare 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Uppsala universitet, som läser Program med inriktning personal och 

arbetsliv. Denna termin är vår sista och vi ska därför skriva en c-uppsats inom pedagogik. Vår 

uppsats kommer att behandla hur värde skapas kring mångfald inom den egna organisationen 

och vi har valt att titta närmare på Sveriges Television. Förhoppningen är att denna studie ska 

leda till en djupare insikt i hur ett värdeskapande mångfaldsarbete skulle kunna gå till. 

 

Detta kommer vara en intervjustudie. Efter ett möte med ----, fick vi som förslag att höra av 

oss till bland annat dig. Vi undrar om du är intresserad av att intervjuas kring detta ämne? 

Intervjun tar ca 40 minuter. Vi kommer båda att närvara vid intervjutillfället. Vår ambition är 

att hålla intervjuerna på torsdag eller fredag v. 14, alltså 3 och 4 april. Hur ser det ut för dig 

då? Vi kommer att hålla intervjuerna i SVT:s lokaler. Vid intervjun kommer vi att göra en 

ljudinspelning, detta för att vi ska kunna transkribera materialet inför vår analys. 

 

Vi kommer att följa etiska riktlinjer, vilka vi vill delge dig som deltagare. 

- du kommer att behandlas anonymt i studien 

- ditt deltagande i denna studie är frivilligt och du får när som helst avbryta ditt deltagande 

- skulle det uppkomma frågor som du inte vill svara på, har du rätt att avstå 

- dina svar kommer vi endast att använda i denna studie 

 

Hör gärna av dig oavsett om du har möjlighet att vara med eller inte! Om du vill vara med får 

du gärna skriva när du är tillgänglig så kan vi tillsammans boka in en tid. 

 

Vi hoppas på och skulle vara tacksamma för din medverkan! 

Om du har några frågor eller funderingar, hör gärna av dig till någon av oss: 

Maria Magnusson: xxxxx@xxxx /07xx xxx xxx 

Fredrik Josefsson: xxxxx@xxxx /07xx xxx xxx 

 

Med vänliga hälsningar, 

Fredrik och Maria 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

1. Ungefär hur länge har du jobbat här på Sveriges Television? 

2. Vad har du för tjänst just nu? 

3. Vilken avdelning tillhör du? 

4. Har du en chefsposition? 

5. Berätta om hur du upplever klimatet på SVT. 

6. SVT har en skriftlig policy för mångfald och likabehandling. Hur väl känner du till 

denna? 

7. Hur anser du att SVT arbetar aktivt för mångfald? Vad är bra? Vad kan göras bättre? 

8. Vad är din inställning till mångfald? Fördelar/nackdelar? 

9. Hur upplever du att SVT påverkar din inställning till mångfald? 

10. Har du fått ökad kunskap kring mångfald under din tid på SVT? På vilket sätt? 

Utbildning? 

11. Berätta om en situation där du under din anställning på SVT fått nya perspektiv 

gällande mångfald. 

12. Reflekterar du över mångfaldsfrågor? 

13. Upplever du att SVT tar tillvara på mångfalden i organisationen? Hur? 

14. Vilka fördelar med mångfald upplever du påverkar SVT? 

15. På vilket sätt upplever du som medarbetare att du kan påverka mångfaldsarbetet på 

SVT? 

16. Hur försöker du själv aktivt bidra till ett bättre mångfaldsarbete? Vad kan du göra 

ännu bättre? 

17. Mångfald kan ses som olikheter och varje individ har sin egen referensram. Berätta 

om hur du hanterat en situation där du mött olikheter. 

18. Vilka hinder upplever du finns för lärande kring mångfald på din arbetsplats? Förslag 

på förändring?  

19. På vilket sätt upplever du stöd från organisationen för att kunna inkludera olikheter? 

20. Intervjun börjar ta slut. Har du något som du vill lägga till eller förtydliga?   

 


