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Abstract 
The fact that the gender issue, which for a long time has been considered a taboo subject, is 

now well spoken and far advanced in terms of gender equality, which is positive. However, it 

overshadows the fact that other categories play a significant role in the issue about equality. 

Research on the importance of combinations of different categories, such as gender and eth-

nicity, is lacking. An intersectional view of equality is therefore what our essay emphasizes. 

The purpose of the study is to describe whether and how intersectionality affects career op-

portunities within hierarchical organizations, which is done by conducting interviews with 

women who have a foreign background to capture how they perceive their career opportunity. 

What is perceived as obstacles for these women are in particular norms and prejudices, but 

also the fact that they are considered different because of their minority. This, among other 

things, generates exclusion for example in contacts and networks, something they themselves 

consider valuable for a successful career. The above-mentioned obstacles are issues that all 

the women in our study agreed upon and they all believe that these have a negative effect on 

their career opportunity. This means that they consider themselves having more limited op-

portunities for a successful career than others who are not affected by the consequences of 

intersectionality. 
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Sammanfattning 
Att genusfrågan, som länge ansetts vara ett tabubelagt ämne, numera är väl omtalad och långt 

gången sett till jämställdhet, är positivt. Att den däremot lägger skugga över det faktum att 

andra kategorier spelar stor roll i jämställdhetsfrågan får dock inte förbigås. Forskning kring 

betydelsen av kombinationer av olika kategorier, så som exempelvis kön och etnicitet, är bris-

tande. En intersektionell syn på jämställdhet är därför vad vår uppsats lägger vikt vid. Syftet 

med studien är att beskriva om och på vilket sätt intersektionalitet påverkar karriärmöjligheter 

inom hierarkiska organisationer, vilket görs genom intervjuer med kvinnor med utländsk bak-

grund för att fånga hur de uppfattar sin möjlighet till karriär. Det som upplevs vara hinder för 

dessa kvinnor är framförallt normer och fördomar, men också det faktum att de anses vara 

annorlunda på grund av sin minoritet. Detta genererar bland annat ett utanförskap sett till ex-

empelvis kontakter och nätverk, något som de själva anser värdefullt för en lyckad karriär. 

Ovan nämnda hinder är något som kvinnorna i enighet påpekar och de alla menar att dessa är 

något som har en negativ effekt på deras möjlighet till karriär. Detta medför att de anser att de 

själva har mer begränsade möjligheter till en lyckad karriär än andra som inte påverkas av 

intersektionalitetens följder. 
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1. Introduktion 
I följande avsnitt introduceras ämnet intersektionalitet med fokus på faktorer som påverkar 

karriärutvecklingen hos kvinnor med utländsk bakgrund. En problematisering förs för att 

vidare redogöra för tidigare litteratur och dess bidrag. Slutligen belyses påtagliga forsk-

ningsluckor inom ämnet som sedan mynnar ut i studiens syfte samt frågeställning. 

 

1.1. Inledning  
 

Till skillnad från det ’glastak’ som vita kvinnor måste bryta sig igenom, så måste svarta 

kvinnor krossa ett ’betongtak’ istället. (Jean-Marie et al., 2009, s.567, egen översättning). 

 

Vi förmodar att det inte förbigår någon att samhället fortfarande inte är jämställt trots att det 

idag enligt oss är betydligt bättre än vad det tidigare varit. Att ett samhälle är jämställt behö-

ver dock inte enbart syfta till genus och lika förhållanden mellan män och kvinnor, det kan 

likväl gälla olika förhållanden inom etnicitet, klass, funktionsnedsättning eller religion (Jöns-

son & Strannegård, 2015). Exempelvis kan nämnas att enbart 8,5% av de som besitter chefs-

positioner i Sverige, inom privat och offentlig sektor, har utländsk bakgrund (Chef, 2016). Att 

dessutom endast 1,1% av de ledande positionerna, inom de 500 största företagen i världen, 

innehas av kvinnor med utländsk bakgrund säger en hel del (Wilson, 2017). Detta är proble-

matiskt gällande såväl jämställdhet som strävan efter att spegla de anställda. Vi menar i och 

med detta att det är av värde att nu skapa en medvetenhet gällande dessa brister, alltså andra 

kategorier utöver kön, vilket även Akademikerförbundet SSR (2018) håller med om. De ut-

trycker exempelvis att kvinnor tjänar mindre än män, men att kvinnor med utländsk bakgrund 

tjänar ännu mindre och placerar sig under kvinnor med svensk bakgrund, sett till ställning i 

samhället. Akademikerförbundet SSR (2018) lyfter begreppet intersektionalitet, som genast 

fångar vårt intresse. Detta då vi precis som de, ser värdet i att vara medveten om att kvinnor 

med utländsk bakgrund inte enbart kan ses i jämförelse med män, utan också i relation till 

kvinnor med svensk bakgrund. Den numera kända metaforen ’glastaket’, som ofta används i 

sammanhang där kvinnors möjlighet till karriär diskuteras, bör vara än lägre för de kvinnor 

som dessutom har utländsk bakgrund, vilket är en insikt vi anser nödvändig att etablera. 
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1.2. Bakgrund och problematisering 
Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) menar att genus är ett forskningsområde som 

länge varit i skymundan och som tidigare tenderat att vara ett tabubelagt ämne. Precis som att 

könsaspekten tidigare har varit relativt outforskad, menar Wilson (2017) att etnicitet och le-

darskap i kombination också är något som sällan studeras. Därefter poängterar hon även att de 

med utländsk bakgrund, trots lagar och regler om diskriminering och rasism, fortfarande upp-

lever orättvisa och sämre behandling i det dagliga arbetet. Det är ett faktum att dessa perso-

ner, framförallt kvinnor, är placerade längre ner i hierarkin och kämpar mot dubbla hinder. Vi 

anser att det är problematiskt att kvinnor i ledande positioner i dagens samhälle representerar 

samtliga kvinnor, snarare än sig själv som individ, på samma sätt som att kvinnor med ut-

ländsk bakgrund upplever krav på att prestera väl för att inte svika andra med utländsk bak-

grund (Wilson, 2017). Sexism och rasism är de två hinder som kvinnor med utländsk bak-

grund står inför. Saknas förståelse för denna problematik ökar risken för diskriminering, ste-

reotypa bilder, en känsla av utanförskap och isolering, ifrågasättande av trovärdighet eller 

brist på stöd. Dessutom kan det också drabba organisationer negativt, i form av bristande legi-

timitet, höga kostnader och dåligt rykte (Wilson, 2017). Något som tydliggör problematiken i 

ämnet än mer är då hon poängterar att den forskning som faktiskt handlar om kvinnor, alltid 

behandlas i relation till män, medan utrikesfödda alltid jämförs med inrikesfödda. Varför all-

tid jämföra och påvisa skillnader likt att det ena alternativet vore det korrekta? 
  

Det är problematiskt att dessa två kategorier, kön och etnicitet, i kombination inte är väl stu-

derat och kanske studerat på fel sätt, eller på ett sätt som segregerar vilket snarare legitimerar 

problemet än ifrågasätter det. Vi anser att det behövs mer forskning kring korsningen av dessa 

kategorier för att skapa en större förståelse för den ojämlikhet som råder på arbetsmarknaden 

idag, för att på så sätt åtgärda den. 

 

1.3. Tidigare litteratur 
1.3.1. Mansnormen och strategier för att hantera den 

Efter att ha tagit del av tidigare litteratur inom vårt problemområde framgår det tydligt för oss 

att många studier lägger tonvikt vid att synliggöra den manliga norm som idag existerar på 

arbetsmarknaden, samt den problematik som den medför. Likaså redogörs vanligtvis för till-

vägagångssätt som kvinnor i arbetet tillämpar för att ta sig runt denna norm, snarare än att 

åtgärda det som faktiskt ligger till grund för problemet. Due Billing (2011) påvisar i sin arti-
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kel, Are Women in Management Victims of the Phantom of the Male Norm?, de problem som 

uppstår då bilden av män anses vara normen inom ledande positioner i organisationer. Hon 

menar bland annat att män utgör majoriteten av de anställda cheferna, vilket kan vara en an-

ledning till att många kvinnor upplever osäkerhet gällande en eventuell chefsroll och väljer 

därför att tacka nej trots erbjudande. Utöver den manliga majoriteten är det även den manliga 

bilden av en ledare som avskräcker kvinnor från en ledande position. Detta resulterar då i att 

dessa kvinnor inte vågar fatta beslut över män eller andra som jobbat inom företaget under en 

längre tid (Due Billing, 2011). 

 

De kvinnor som trots rädslan vågar ta klivet in i en chefsposition har dock en tendens att för-

ändras och anpassa sig efter förväntningar gällande hur en chef ’ska vara’, alltså likt en man. 

De lever med andra ord upp till de förväntningar som finns på en ledare och förändrar sig 

därefter. Andra vågar dock stå på sig och väljer istället att gå emot den manliga normen. Detta 

leder till att de ’kvinnliga dragen’ synliggörs då de frångår det som anses vara normalt, vilket 

kan medföra konsekvenser i form av baktal då egenskaperna anses vara olämpliga. Det är 

dock viktigt att poängtera att det inte enbart är kvinnor som inte lever upp till den könsnorm 

som finns gällande ledarskap, utan att likväl män kan frångå dessa förväntningar. I de situat-

ioner där män inte lever upp till normen, anses det dock grunda sig i andra kategorier än kön, 

som exempelvis ålder. I och med detta är det enbart kvinnor som tvingas att antingen accep-

tera eller utmana denna manliga norm, vilket många gånger leder till en osäkerhet och därför 

accepteras normen allt för ofta. Detta i sin tur gör att bilden av denna norm legitimeras och 

männens dominans och makt fortgår (Due Billing, 2011). 

 

Intressant är även det faktum att den manliga normen innefattar en vit man. Detta är inget som 

benämns, utan snarare något som är underförstått då män med utländsk bakgrund också fram-

ställs som några som frångår normen av hur en ledare skall vara (Due Billing, 2011). Detta 

bekräftar det som många andra forskare även poängterar, att hänsyn till både kön och etnicitet 

minskar möjligheterna till avancemang än mer i jämförelse med om endast en kategori betrak-

tas. Kvinnor med utländsk bakgrund är alltså de som missgynnas mest på arbetsmarknaden, 

vilket de även är medvetna om (SOU 2014:34). Det är inte ovanligt att dessa kvinnor utveck-

lar strategier för att hantera de ojämlikheter som existerar. En typ av strategi är att lämna ar-

betet, vilket ofta sker om arbetet värderas lägre och då de erfarenheter som kvinnor med ut-

ländsk bakgrund besitter, sällan tas på allvar. En än vanligare åtgärd är dock ett kollektivt 

motstånd då de som upplever sig utsatta utvecklar ’vi-grupper’. Dessa grupper hjälper och 
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stöttar varandra. De arbetar mer, och gärna bättre, än de icke drabbade för att synliggöra sina 

erfarenheter och kunskaper, samtidigt som detta även ses som en åtgärd för att minska den 

misstänksamhet som råder mot det arbete som utförs av kvinnor med utländsk bakgrund. An-

ledningen till att detta anses vara den vanligaste strategin har sin grund i det faktum att kvin-

nor med utländsk bakgrund, som minoritet, är begränsade sett till dess anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden och de vågar därför sällan lämna den arbetsplats de en gång tagit sig in på. 

Därav är det vanligt att lägga ner mer tid på arbetet, i hopp om att bli erkända som jämlika. 

Det är dock inte ovanligt att kvinnor med utländsk bakgrund ändock missgynnas och inte ses 

som jämlika trots mer och ibland även bättre arbete. Detta medför då att denna minoritet istäl-

let utvecklar ytterligare strategier i hopp om att stanna inom företaget utan att utnyttjas allt för 

mycket (SOU 2014:34). 

  

Jean-Marie, Williams och Sherman (2009) menar att den komplexitet som kvinnor med ut-

ländsk bakgrund utsätts för även kan användas till deras fördel. I studien Black Women’s Lea-

dership Experiences: Examining the Intersectionality of Race and Gender framkommer det 

tydligt att kampen för jämställdhet sett till både kön och etnicitet, har pågått under hela de 

drabbades liv och att segregering inom såväl skola som fritidsintressen alltid varit ett faktum. 

Denna rasism är även påtaglig vidare i livet och följer med dem in i karriären, då det blir up-

penbart att rasismens hinder blir ännu större då även sexism blir än mer märkbart. Lägre löner 

för kvinnor med utländsk bakgrund, frånvaro av kvinnor med utländsk bakgrund i styrelser 

och underminering av dessa kvinnors ledarskap är verkligheten. Det framkommer att trots 

detta försöker kvinnor se dessa upplevelser som positiva. De använder ras- och könsstereoty-

per som en drivkraft för att utveckla en ledarstil som istället är inkluderande med ett fokus på 

att ge ett syfte till de med utländsk bakgrund i samhället. Ett fåtal kvinnor väljer alltså att se 

positivt och dra nytta av den komplexitet som råder och de utmaningar de stöter på i såväl 

utbildning som yrke, för att på så sätt driva en kamp för social rättvisa och slå ner de barriärer 

och stereotyper som idag finns i samhället. Trots att detta inneburit stora framsteg, är det dock 

viktigt att poängtera att både rasism och sexism fortfarande existerar (Jean-Marie et al., 2009). 

 

1.3.2. Minoriteter, nätverk och ett passivt jämställdhetsarbete 

Det är enligt oss påtagligt att mycket av tidigare forskning påvisar brister när det gäller tidi-

gare studier inom detta ämne. Det framkommer att många forskare förespråkar en kombinat-

ion av olika kategorier för att öka förståelsen och för att på ett mer korrekt sätt skapa en verk-

lighetsbaserad bild, vilket de dock påpekar saknas i dagens forskning. Trots vetskap om detta 
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är det svårt för såväl forskare som organisationer att ta hänsyn till denna intersektionella 

aspekt. Det har exempelvis undersökts om ett intersektionellt perspektiv kan medföra andra 

sätt att tänka gällande jämställdhet inom organisationer, vilket tydligt synliggjort både möj-

ligheter och hinder. I dessa studier framkommer det att såväl ålder som hudfärg, klass, sexua-

litet etcetera har en inverkan på både ojämlikhet och underordning, samtidigt som dessa kate-

gorier även fastställer normer och attityder (SOU 2014:34). 

 

Informella nätverk är bland annat något som många anställda anser avgörande för karriären 

och kan ses som både en möjlighet och ett hinder. Saknas dessa nätverk är det ett hinder för 

avancemang, då de anses vara avgörande för att passa in i ett team, även kallat en majoritets-

grupp. Det tydliggörs att dessa nätverk är minst lika värdefulla som kunskap inom själva yr-

ket, och för de som tillhör minoritetsgrupper och inte har ett lika utvecklat nätverk, kan möj-

ligheterna därför minska. Vad som ligger till grund för detta hinder, vem som kritiseras för att 

skapa det samt hur det talas om nätverken, skiljer sig beroende på om det är en man eller en 

kvinna som uttrycker sig, och om den har utländsk eller svensk bakgrund. De som har svensk 

bakgrund fokuserar på könsaspekten och dess ojämlikheter samt skuldbelägger organisationen 

i helhet för att orsaka detta problem. De som har utländsk bakgrund har istället fokus på de 

icke jämställda villkoren sett till etnicitet, och riktar kritiken mot sig själva då de menar att det 

är de själva som är bristande. De med utländsk bakgrund menar alltså att de enbart har sig 

själva att skylla för ett begränsat nätverk. Beroende på kön och etnicitet upplevs således hin-

der och möjligheter olika och orsaken till dem kan antas ha olika grunder (SOU 2014:34). Än 

en sak som skiljer sig mellan olika kategorier är synen på avancemang, vissa kategorier tar 

karriärklättringen för givet, medan andra inte gör det. Detta exemplifieras i Statens offentliga 

utredning (SOU 2014:81), då det påpekas att män ofta antyder att de har förväntningar på 

avancemang, medan kvinnor endast antyder att de har förhoppningar om avancemang. Dessa 

olika synsätt om avancemang grundar sig i att kvinnor upplever bland annat brist på stöd och 

känner större osäkerhet i jämförelse med män som får mer stöd och bekräftelse. På grund av 

detta är karriär endast något som kvinnor hoppas på då det anses ske utanför deras kontroll. 

 

Fler påverkansfaktorer som belyses i Women and Women of Color in Leadership, är det fak-

tum att kombinationen av män och ledarskap är väl utforskad medan liknande forskning om 

kvinnor och ledarskap, framförallt kvinnor med utländsk bakgrund, inte har prioriterats, vilket 

kan ses som ett hinder. I de fall där kvinnor dock har studerats ligger fokus vanligtvis enbart 

på kön, medan kategorier som ras och etnicitet bortprioriteras. I den utsträckning kvinnor och 
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etnicitet i kombination har studerats, benämns de som lämpade för ledande positioner. För att 

nå toppen är de dock tvungna att ta sig igenom barriärer, som liknas vid ’betongväggar’ och 

’klibbigt golv’, då de ständigt utsätts för bland annat rasism, sexism och diskriminering när de 

strävar efter att nå en ledande position. Situationen som kvinnor med utländsk bakgrund står 

inför, vid strävan efter denna position, anses mer komplex än för kvinnor med svensk bak-

grund (Sanchez-Hucles & Davis, 2010).  

  

Ännu en påverkansfaktor som åskådliggörs är den begränsning som både sexism och rasism 

medför för kvinnor med utländsk bakgrund. Dessa kvinnors situationer beskrivs som än mer 

komplexa då de skiljer sig så pass mycket att de inte har möjlighet att varken dra nytta av ge-

mensamt kön med kvinnor med svensk bakgrund, eller gemensam etnicitet med män med 

utländsk bakgrund. Detta då både kvinnor med svensk bakgrund och män med utländsk bak-

grund ses som minoriteter och författarna poängterar att kvinnor med utländsk bakgrund är än 

mer olik de som redan anses vara annorlunda, vilket försvårar deras situation ytterligare (San-

chez-Hucles & Davis, 2010). 

 

Precis som tidigare nämnt menar även Healy, Bradley och Forson (2011) att det fortfarande 

råder problem gällande såväl rasism som sexism. Detta blir tydligt då dominerande vita grup-

per i hierarkier sällan är medvetna om de privilegier de innehar, tack vare sin etnicitet. Denna 

brist på medvetenhet, framförallt bland vita chefer, har en central roll gällande frågan om 

jämställdhet inom företag. Detta då jämställdhetsprojekt riskerar att inte genomföras då vet-

skap om dess behov inte existerar hos dem som ansvarar för dessa typer av projekt. Likaså 

förs argument kring att de få inom ledande positioner, som faktiskt har vetskap om att pro-

blemen existerar, istället har en bristande attityd och inställning till dem. Statens offentliga 

utredning (SOU 2014:34) poängterar även att anledningen till att problem kring olika villkor 

fortgår, har sin grund i att organisationer blundar för problemen. Ojämlikhet sett till mångfald 

är exempelvis något som inte vanligtvis diskuteras. Skulle någon ta upp problemet skulle per-

sonen i fråga själv ’vara problemet’ och därmed någon som andra missgynnar på grund av 

valet att synliggöra något som direkt bidrar till en obekväm stämning (SOU 2014:34). Det 

upplevs alltså att organisationer och dess ledningar inte tar dessa problem på allvar, vilket 

även det bidrar till att förändringsarbeten försvåras eller över huvud taget inte genomförs, som 

i sin tur medför att ojämlikheter kvarstår. Det konstateras att offentliga organisationer inte 

formellt legitimerar rådande ojämlikheter gällande etnicitet och kön (Healy et al., 2011). 
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1.3.3. Summering av tidigare forskning och forskningsluckor 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att vi, men även forskare som har studerat inom äm-

net tidigare, upplever en avsaknad av forskning som berör intersektionalitet och korsningen 

av både kön och etnicitet. Det är påtagligt att det i tidigare studier redogörs för att kvinnor 

stöter på hinder i sina karriärer som kan grunda sig i exempelvis kultur, idealbilder eller sam-

hällets normer. På nästan samma sätt presenteras motstånd som även drabbar de med utländsk 

bakgrund, vilket enligt oss tyder på ett än större motstånd om dessa två kategorier kombine-

ras. Det konstateras att kvinnor anses vara avvikande normen och det har även framställts ett 

fåtal studier som tyder på att dessa kvinnors komplexitet, sett till avancemang, ökar än mer 

om de har utländsk bakgrund. Forskning som tidigare genomförts poängterar även värdet i att 

studera intersektionalitet för att framställa nya och fler perspektiv på de rådande problemen. 

De menar att ytterligare forskning inom ämnet kan minska det faktum att många av proble-

men idag kvarstår. 

 

Utöver bristande forskning om intersektionalitet samt att kvinnor med utländsk bakgrund stö-

ter på hinder i sin karriär, upplever vi att den forskning som faktiskt genomförts tidigare van-

ligtvis har studerat redan befintliga ledare eller studenter som ännu inte klivit ut i arbetslivet. 

Vi finner det därför intressant att istället fokusera på de kvinnor med utländsk bakgrund som 

befinner sig i arbetslivet, men som inte innehar en ledande position. Likaså upplever vi att det 

inte heller har genomförts många studier med specifikt fokus på organisationer där hierarkin 

är tydlig och det därmed finns förutsättningar för att avancera inom organisationen, framför-

allt inte i Sverige. Detta anser vi vara forskningsluckor och det är därför något vi i vår studie 

kommer beröra. 

 

1.4. Syfte  
Syftet med studien är att beskriva om och på vilket sätt intersektionalitet påverkar karriärmöj-

ligheter inom hierarkiska organisationer. Det ämnas beskrivas genom att på individnivå fånga 

hur kvinnor med utländsk bakgrund, inom denna typ av organisation, uppfattar detta. 

 

1.5. Frågeställning  

-! Hur upplever kvinnor med utländsk bakgrund sina möjligheter till karriär? 
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2. Teoretisk referensram 
I kommande avsnitt presenteras vår valda teori, som ligger till grund för vår analys samt för-

ståelsen för vår insamlade empiri. Avsnittet inleds med en presentation av intersektional-

itetens ursprung och följs sedan av en definition av vertikal karriär, vilket är den karriär vi 

valt att lägga fokus vid i vår undersökning. Vidare redogörs för organisationskultur, som är 

undersökningens huvudsakliga teori, där områden som homosocialitet, inklude-

ring/exkludering och norm/avvikare fokuseras för att tillsammans presenteras som områden 

av kulturen som har en inverkan på karriärutveckling. 

 

2.1. Intersektionalitetens ursprung 
Några teorier som bland annat anses vara ett startskott till intersektionalitet som ämne, vilket 

vi valt att inrikta oss mot, är postkolonial teori och postmodern feministisk teori. Studier inom 

exempelvis den postkoloniala teorin, var bland de första som studerade relationer mellan 

bland annat dominerande majoritetsgrupper och andra minoritetsgrupper, exempelvis relat-

ionen mellan amerikaner och afroamerikaner. Anledningen till detta är bland annat den ökade 

globaliseringen, vilket medföljde att gränser mellan olika grupper upplöstes, samtidigt som 

individerna inom grupperna kämpade för att behålla sin identitet, vilket i sin tur tydliggjorde 

och påvisade skillnader mellan ’vi och dom’. Vidare påvisar tidigare studier, som genomförts 

i USA, att situationen för kvinnor med utländsk bakgrund inte blev bättre av den feminism 

som existerade. Även forskning i Sverige har synliggjort genusperspektivets svaghet där det 

bland annat lyfts fram att flera kategorier kan vara grunden till en persons underordning. 

Denna underordning behöver alltså inte endast ha sin grund i en enda kategori. Tillsammans 

har dessa studier, som belyser att kombinationen av olika kategorier är av stor vikt, legat till 

grund för framväxten av intersektionalitet som perspektiv (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). 

  

Vikten och intresset av att se till flera olika kategorier och dess koppling var alltså ett bidrag 

från bland annat postkolonial teori och postmodern feministisk teori, något som de benämnde 

intersektionalitet. Fokus inom det perspektivet är att studera korsningen mellan olika katego-

rier, vilka bland annat är religion, klass, kön, ålder, etnicitet, funktionshinder etcetera. Detta 

med grund i att kategorierna sällan ger en sanningsenlig bild om de studeras enskilt, i och 

med att de ständigt påverkar och influerar varandra. Det är därför viktigt att studera dessa 

tillsammans för att öka förståelsen för de förhållanden som råder inom organisationer gäl-

lande bland annat jämställdhet (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). 
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2.2. Karriär 
Karriär kan ta sig uttryck på olika sätt och vi har i denna studie valt att tillämpa vertikal kar-

riär. Detta är något som Kanter (1977) definierar som att lyckas på ett sätt som innebär en 

förflyttning uppåt i hierarkin inom organisationer. Hon förklarar även det som något som van-

ligtvis förekommer bland män, då det är männen som anses vara tävlingsinriktade, ha ett gott 

självförtroende samt höga ambitioner. Att klättra inom organisationer och befordras ligger 

alltså i fokus när det gäller vertikal karriär. För att skapa än mer tydlighet kring begreppet är 

vertikal karriär motsatsen till horisontell karriär, där fokus istället ligger på trivsel, fungerande 

relationer med chef och kollegor samt en ekonomisk trygghet. Här anses det vanligare att 

kvinnor gör karriär, då egenskaperna passar in på dem samtidigt som de anses vara nöjda med 

att inte hamna högre upp inom organisationer (Kanter, 1977). 

 

2.3. Organisationskultur 
I boken Det ordnar sig introducerar Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2011) oss till or-

ganisation, dess förhållande till kön och det faktum att arbetsmarknaden idag inte är jämställd. 

Vi presenteras bland annat inför kultur som anses vara såväl ett hinder som en möjlighet för 

att göra karriär. Kultur innefattar både synliga och osynliga aspekter, så som normer, värde-

ringar och rutiner. Det är framförallt det som är omedvetet och osynligt som ligger till grund 

varför kultur anses vara en påverkansfaktor till karriärmöjligheter. Alltså sådant som är för 

givet taget och som styr tankar och handlingar som sker inom organisationer. Det som anses 

vara omedvetet och osynligt är ofta normer och värderingar, vilket ger uttryck för vad som 

påstås vara normalt och onormalt respektive rätt och fel. Det tydliggörs även att det inte sällan 

existerar dominerande kulturer inom organisationer, vilket påverkar beteenden och uppfatt-

ningar om vad som tycks vara rätt och fel än mer. Sett till kön är det inte heller ovanligt att 

det finns olika kulturella regler, vilket gör att kvinnor och män bedöms utifrån skilda grunder. 

Dessa regler fångas upp och formas av såväl samhälle som andra erfarenheter och förmedlas 

sedan vidare inom organisationer och dess kultur (Wahl et al., 2011). 

 

2.3.1. Homosocialitet 

Att organisationer är mansdominerade, framförallt inom ledande positioner, är det flertalet 

forskare som konstaterat, likaså Wahl et al. (2011). I samband med detta konstaterande initie-

rar de det faktum att det i denna typ av organisationer inte sällan råder homosocialitet, vilket 

de definierar som något där män väljer, och orienterar sig till, andra män i uppdrag som anses 
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vara av viktigare karaktär. Denna homosocialitet är något som beskrivs påverka organisat-

ionskulturer och därmed även kvinnors möjlighet till karriär. 

  

En anledning till att homosocialitet fortgår och har en inverkan på kvinnors karriär, beror en-

ligt Wahl et al. (2011) på den interaktion som sker mellan män, då den ständigt rekonstruerar 

den manlighet som finns inom organisationer. Denna rekonstruktion genererar i sin tur en 

maskulin kultur som förmedlar en känsla av att kvinnor inte är välkomna på samma sätt, 

även om det inte formellt uttalas (e.g., Sanchez-Hucles & Davis, 2010). Likaså tenderar kvin-

nor att förminskas inom de organisationer där denna typ av kultur tillämpas, då de inte anses 

passa in. Trots det är det dock många kvinnor som ändå arbetar inom organisationer med 

denna typ av maskulina kultur. En kultur som råder på grund av homosocialitet. Däremot är 

det tydligt att dessa kvinnor hämmas i sitt arbete, då det ständigt är män som befordras, be-

kräftas och utvecklas i betydligt större utsträckning. I och med detta sagt är det alltså tydligt 

att en maskulin kultur begränsar kvinnors karriärutveckling. Kulturellt motstånd mot jäm-

ställdhetsarbete är något som ofta går att urskilja i en maskulin kultur. Det är något som då 

genomförs av män, med grund i att de upplever att kvinnor, framförallt kvinnor med utländsk 

bakgrund, kan utgöra ett hot mot deras ständigt rekonstruerade kultur. Motstånd mot dessa 

arbeten kan dock även grunda sig i att män upplever att det redan är jämställt inom organisat-

ioner och att de därför ser jämställdhetsarbeten som en form av diskriminering mot dem själva 

(e.g., Healy et al., 2011). Detta motståndsarbete är något som bevarar en maskulin organisat-

ionskultur och anses därför vara negativt för kvinnors karriärmöjligheter (Wahl et al., 2011).  

 

Wahl et al. (2011) menar att homosocialitet har sin grund i en informell rekrytering som ofta 

genomförs på felaktiga grunder och kriterier, vilket de även benämner som en könsordnande 

process. Vanligtvis är det män som besitter ledande positioner inom organisationer, vilket gör 

att det är dessa män som även medverkar i en sådan informell rekrytering. Detta leder till att 

krav som formuleras speglar manligheten som finns inom ledningen, i och med det faktum att 

homosocialitet existerar och att egenskaper som liknar deras egna önskas (e.g., Due Billing, 

2011). Anledningen till att det här är något som eftersträvas, är då en känsla av trygghet och 

säkerhet genereras när igenkänningsfaktorer påvisas hos personer som rekryteras. Vidare be-

lyses att män inom organisationer visar stor omsorg till varandra, på grund av en stark lojali-

tet. Något som också har en inverkan vid informell rekrytering. Lojalitet till sitt eget kön gör 

sig tydligt då mäns brister inte anses så betydelsefulla eller att de till och med värderas om 

och ses som en tillgång. Saknas erfarenhet hos en man behöver det alltså inte vara något nega-
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tivt utan det kan istället betraktas som utvecklingspotential eller att personen i fråga kan bidra 

med nya utomstående perspektiv. På grund av denna informella rekrytering som könsord-

nande process påverkas kvinnors möjligheter till avancemang inom ledande positioner nega-

tivt. Dels för att de inte stämmer in på kraven som ställs, dels för att lojaliteten är så pass stark 

män emellan (Wahl et al., 2011). 

 

2.3.2. Inkludering och exkludering 

En annan anledning till att organisationskultur anses ligga till grund för hur möjligheten till 

karriär upplevs, menar Wahl et al. (2011) har sin utgångspunkt i att kulturer allt för ofta fun-

gerar exkluderande. Detta innebär att vissa grupper utesluts medan andra inkluderas, vilket 

ofta sker omedvetet i dagliga rutiner i arbetet. Kulturer formas utefter de processer och hand-

lingar som anställda inom organisationer är en del av, vilket också kan synliggöra aspekter 

som på olika sätt skapar såväl exkluderande som inkluderande effekter beroende på exempel-

vis kön eller etnicitet. Graden av könsmedvetenhet är en aspekt som kan minska exkludering 

inom organisationskulturer. Detta då en medvetenhet kring könsskillnader möjliggör att 

frångå exkludering av olika typer av kategorier. Finns en medvetenhet gällande denna pro-

blematik ökar insynen i värdet av att arbeta för att motverka problemet och på så sätt kan jäm-

ställdhetsarbeten accepteras och prioriteras på ett annat sätt, vilket då minskar exkludering 

och ojämlikheter (Wahl et al., 2011). Många organisationer tenderar dock att ha välutvecklade 

riktlinjer gällande jämställdhet, men att det råder en frånvaro av verkställande av dessa. En 

anledning till att dessa riktlinjer sällan sätts i bruk grundar sig i passivitet på grund av omed-

vetenhet om problemets existens (e.g., Healy et al., 2011). En annan anledning kan vara rädsla 

av att bli sedd som en problemskapare, då jämställdhetsfrågan, gällande exempelvis kön och 

etnicitet, kan vara ett stigmatiserat ämne att tala om inom rådande kulturer (e.g., SOU 

2014:34). Organisationer som har en sämre inställning till denna typ av problem kan också 

upplevas som oärliga i och med ignoransen av problemet. Denna typ av inställning leder till 

att exkluderingar inom organisationer kvarstår (Wahl et al., 2011). 

 

Ytterligare aspekt som kan påverka bilden av organisationskulturers exkludering är den ar-

betsideologi som råder. Denna ideologi speglar vad organisationer i helhet förväntar sig av 

framförallt en chef eller ledare, vilket ofta innefattar grad av hängivelse till arbetet samt prio-

riteringar i livet. Det är inte ovanligt att det finns uppfattningar om att chefer eller ledare skall 

vara arbetet lojal och därmed även vara nåbar dygnets alla timmar samt att arbetet är det pri-

mära i livet. Detta är något som kan skapa ett exkluderande av kvinnor som ofta anses vara av 
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mer omhändertagande karaktär, vilket då ses som ett hinder. Likaså existerar skillnader i or-

ganisationers acceptans av föräldraskap. Mäns föräldraskap anses förhandlingsbart medan 

kvinnors inte är det. Denna arbetsideologi influeras dock ständigt av samhället och påverkas 

alltså därmed av nationella kulturskillnader (Wahl et al., 2011). 

 

Språk och kommunikation är ännu en kulturell faktor som kan påverka uppfattningen av 

exkludering och inkludering inom organisationer. Såväl samtalsämnen som språk och språk-

bruk kan vara avgörande och något som inte sällan tillämpas för att tysta vissa kategorier av 

människor. Det är ofta chefsleden inom organisationer som formar sättet att kommunicera, 

och med faktum att de flesta ledande positioner innehas av män är det vanligtvis de som styr 

kommunikationen, något som ofta sker på informella sätt. Detta skapar därför ett uteslutande 

av kvinnor eller andra minoriteter som inte tillämpar denna typ av språk eller kommunikation 

(Wahl et al., 2011).  

 

Vidare aspekt som riskerar att skapa exkluderingar respektive inkluderingar är nätverk som 

råder inom organisationer. Dessa kan bland annat vara av informell karaktär som träffar utan-

för arbetstid, vilka ofta inte är synliga för de som inte är en del av nätverken, något som med-

för en osynlig exkludering (Wahl et al., 2011). Informella nätverk kan dock även vara de som 

ofta existerar inom organisationer eller på arbetsmarknaden generellt och som anses fördel-

aktigt att vara en del av för att öka sina möjligheter till karriär. Det anses svårare för vissa 

typer av kategorier att vara en del av dessa, vilket då innebär att de går miste om karriärmöj-

ligheter, då det inte är ovanligt att befordringar sker via just informella nätverk (e.g., SOU 

2014:34). Med grund i detta tvingas vissa kategorier att exempelvis förändra eller tona ner sitt 

ursprung eller den minoritetskategori de tillhör, för att passa in i inflytelserika nätverk och 

därmed inte exkluderas på samma sätt. Ett tydligt tecken på att vissa kategorier har det svårare 

i termer av avancemang inom hierarkiska organisationer (Wahl et al., 2011). 

 

2.3.3. Normer och avvikare 

Ytterligare anledning till att organisationskultur kan skapa segregeringar och ojämlikheter, 

och på så sätt påverka karriärer, är då det inom organisationer råder normer. Det är allt som 

oftast mannen som utgör normen när det kommer till positioner högre upp inom organisation-

er (e.g., Due Billing, 2011). Detta initierar en föreställning om att män är det som anses vara 

korrekt och högst värderat inom organisationer där denna manliga norm råder. Normen är 

alltid det som avgör vad som anses vara annorlunda och avvikande, och i en jämförelse med 
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en överordnad manlig norm blir vanligtvis kvinnor avvikare. Denna syn på att kvinnor avvi-

ker normen påverkar deras villkor och möjligheter inom organisationer. Även om en ledning 

består av män som skiljer sig åt sett till andra kategorier, exempelvis ålder eller klass, anses 

de ändock vara enhetliga i och med dess kön som utgör denna norm (Wahl et al., 2011). 

  

De individer som anses vara avvikare synliggörs inte sällan också som en minoritet, vilka 

många gånger tvingas spegla hela sin kategori, exempelvis kvinnor, invandrare eller homo-

sexuella, snarare än sig själv som person. De kvinnor som finns i kulturer som domineras av 

maskulinitet blir alltså ofta symboler för samtliga kvinnor i och med den underordnade mino-

ritet de tillhör. Denna symbolism genererar ständig press hos representanten då denne tvingas 

att konstant prestera väl eftersom att personens utförande speglar hela gruppens prestation. 

Sker ett individuellt misslyckande, drabbar det även resterande inom minoriteten. Det tydlig-

görs dock att fördelningen mellan män och kvinnor sett till antal generellt inom organisationer 

har förändrats till det mer jämlika, men att det trots detta lever kvar tankar gällande normen 

och avvikare på ledande positioner. Att de som besitter chefspositioner skall leva upp till en 

manlig norm, medför att kvinnor anses vara bristfälliga sett till sina egenskaper, vilket även är 

ett antagande till varför det finns färre kvinnliga än manliga ledare (e.g., Jean-Marie et al., 

2009). Här menas att kvinnor anses vara en kategori som brister sett till ledaregenskaper och 

att de på grund av det underordnas inom organisationer. En ledande grupp med enbart kvinnor 

anses exempelvis vara ofullständig (Wahl et al., 2011). 

  

Ett viktigt tillägg är det faktum att normer och avvikare kan appliceras likväl utanför könska-

tegorin och istället tillämpas på andra kategorier. En kvinna med svensk bakgrund kan exem-

pelvis utgöra en norm i jämförelse med andra som även tillhör fler kategorier, exempelvis en 

kvinna med utländsk bakgrund. Detta innebär i sin tur, ur ett intersektionellt perspektiv, att 

den individ som är kvinna men även har utländsk bakgrund, ställs inför dubbla normer. Dessa 

är alltså kvinnan med svensk bakgrund men också mannen, vilket även kan ses som ytterli-

gare hinder i karriärer (e.g., Sanchez-Hucles & Davis, 2010). I och med globaliseringen blir 

team inom organisationer allt mer blandade sett till olika kategorier, vilket organisationer 

många gånger välkomnar utåt sett för att framstå som icke diskriminerande och mångfaldspo-

sitiva. Däremot existerar dock ofta motståndsarbeten inom organisationer i strävan efter att 

bevara nuvarande norm och undvika att de som inte faller under normen får inflytande, exem-

pelvis de med annan etnicitet. Denna typ av motstånd är något som bevarar fokus på normen 

och avvikare, vilket i sin tur påverkar möjligheten till karriär (Wahl et al., 2011).  
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2.4. Analysmodell och sammanfattning av teori 
Utifrån teorin kan vi således konstatera att organisationskultur går att bryta ner i mindre om-

råden, där samtliga på något vis påverkar karriären för kvinnor med utländsk bakgrund. Vi har 

därför, utifrån teorins fokus, valt att använda dessa områden som ett hjälpmedel vidare i stu-

dien och då framförallt under intervjugenomförandet och i analysarbetet. Enligt vår tolkning 

av teorin ligger stort fokus på homosocialitet, exkludering och normer. Homosocialitet gene-

rerar en maskulin kultur som innebär motstånd mot eventuella faktorer som inkräktar på 

denna kultur. Att en maskulin kultur bibehålls har, förutom motstånd, att göra med könsord-

nande processer som medför att maskulinitet inom organisationskulturer ständigt existerar. 

Exkludering däremot, kan bland annat uppkomma i och med en avsaknad av könsmedveten-

het eller genom en arbetsideologi som speglar organisationers förväntningar på anställda, till 

mäns fördel. Likaså kan språk och kommunikation skapa uteslutande grupper, precis som att 

vissa nätverk kan verka exkluderande. Normer är något som skapas inom organisations-

kulturer och anses vara mallen för vad som påstås vara det korrekta. På grund av normer tyd-

liggörs även vilka som är avvikare, som också symboliserar hela den kategori de tillhör. Mot-

stånd kan även här uppstå av de som passar in under normen, för att undvika att ge legitimitet 

till de som anses vara annorlunda. Det är alltså områdena homosocialitet, inkludering och 

exkludering samt norm och avvikare som vi tar med oss vidare i studien, då de är en del av 

organisationskulturer och därmed har en inverkan på karriären. 

 

För att kunna analysera den empiri vi genom våra intervjuer har samlat in, har vi alltså valt att 

applicera dessa olika områden, som hämtats utifrån teorin om kultur, i en analysmodell. Det 

som modellen påvisar är det samband Wahl et al. (2011) synliggör i och med sin teori om 

kultur, nämligen att kulturens olika områden som presenterats ovan, är det som påverkar kar-

riärer. För att försäkra oss om att den insamlade empirin berör dessa områden, för att under-

lätta analysarbetet, har vi även valt att basera vår intervjuguide utifrån dessa. 
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3. Metod och metodologiska överväganden 
Nedanstående kapitel innehåller en redogörelse för de metodval samt tillvägagångssätt som 

tillämpades under studiens gång. Även datainsamling samt urvalskriterier för såväl respon-

denter som litteratur presenteras bland annat. Vidare berörs även kraven för att uppnå tillför-

litlighet, samt hur vi arbetade för att eftersträva dessa. Slutligen presenteras även de etiska 

överväganden vi hade i åtanke. 

 

3.1. Studiens utgångspunkt och avgränsning 
Studien som genomförts har i sin grund tagit avstamp i den valda teorin gällande organisat-

ionskultur, som vi sedan hade med oss som perspektiv in i empiriinsamlingen samt som vi 

hade som utgångspunkt vid utformandet av såväl forskningsfråga som intervjuguide. Detta 

sätt är något som benämns som en deduktiv ansats, vilket förklaras som en utgångspunkt från 

en allmän sanning, exempelvis då en teori. Denna ansats tillämpades dock inte enskilt, då vi 

även under empiriinsamlingen var öppna och välkomnande gällande oväntade svar och nya 

idéer, för att utifrån det sedan dra slutsatser. Det sistnämnda anses vara en motsats till den 

deduktiva ansatsen då forskare istället söker en generell slutsats utifrån olika fall. I och med 

att vi i vår studie tillämpade båda dessa ansatser, utgick vi från en abduktiv ansats (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

 

I vår studie utgick från att den verklighet som idag existerar konstrueras och formas av sam-

hället och att människan ses som skapare av denna verklighet samt de normer och regler som 

förekommer. Då vår studie syftar till att studera uppfattningen gällande karriärmöjligheter hos 

kvinnor med utländsk bakgrund, tillämpade vi ett fenomenologiskt perspektiv. Detta då 

Szklarski (2015) menar att kriterierna för det här perspektivet är att studera just ett fenomen 

och att fokusera på att samla in uppfattningar om det fenomenet. I och med tillämpandet av 

detta tolkande perspektiv ansåg vi det bäst lämpat att genomföra en kvalitativ studie för att på 

bästa sätt kunna samla in dessa uppfattningar för att besvara vårt syfte och vår frågeställning. 

Detta med grund i att denna metod enligt Bryman och Bell (2013) är tolkningsinriktad med 

stort fokus på att skapa förståelse för den sociala verkligheten, på basis av respondenternas 

tolkning av den. En annan anledning till vårt val av denna metod är då vi sökte fördjupad kun-

skap och förklaringar, vilket även det anses framkomma tydligast via denna metod (Wider-

berg, 2002). 
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Vi vill även förtydliga att vi i vår studie avgränsade oss organisatoriskt. Detta genom att en-

bart fokusera på kvinnor med utländsk bakgrund som arbetade inom organisationer där det 

finns någon form av hierarki, för att det på så skulle ska finnas naturliga möjligheter för avan-

cemang uppåt inom organisationen.  

 

3.2. Forskningsdesign och datainsamling  
Vid valet av forskningsdesign och datainsamling lade vi fokus vid att utforma undersökningen 

så att den var lämplig för vår problemställning. I och med vårt fokus på att fånga uppfattning-

ar valde vi att genomföra den datainsamlingsmetod som anses vara mest lämpad för att samla 

in mer detaljerad och ingående information, nämligen intervjuer (Jacobsen, 2017). Vi valde 

att enbart samla in primärdata, något som Jacobsen (2017) menar innebär att samla in datan 

direkt från personer, alltså inte tillämpa andrahandskällor. Detta valde vi att göra genom 

öppna och individuella intervjuer. Anledningen till valet av denna typ av intervjuer var då vi 

enbart intervjuade sex personer, vilket var relativt få. Samtidigt var vi intresserade av den 

enskilde individens uppfattning och hur denne tolkar en viss företeelse, vilka är faktorer som 

Jacobsen (2017) menar är anledningar till varför den öppna individuella intervjun är bäst läm-

pad. 

 

Intervjuerna genomfördes av semistrukturerad karaktär där vi utgick från väl valda områden 

att beröra, med tillhörande intervjufrågor. Inom denna typ av intervjumetod finns stor frihet 

för respondenterna att svara på ett målande sätt, samt för oss som intervjuare att ställa följd-

frågor (Bryman & Bell, 2013). I och med att vi studerade uppfattningar ansåg vi det av värde 

att ha möjligheten att vara flexibel och låta respondenterna tala fritt. Detta gjorde att vi då 

hade möjlighet att belysa viktiga uppfattningar respondenterna redogjorde för, eller inflika 

med frågor som behövde förtydligas, vilket är möjligt inom semistrukturerade intervjuer en-

ligt Bryman (2018). Denna typ av intervju genomfördes i vårt fall via telefon, då det bland 

annat anses vara fördelaktigt eftersom det enligt Bryman och Bell (2013) inte är tidskrävande, 

vilket för oss var positivt med tanke på vår begränsade tid för studien. Den här varianten av 

intervju lämpade sig även i och med att intervjupersonerna befann sig på annan ort. Andra 

fördelar som även bör synliggöras vid denna typ av intervju är det faktum att telefonintervjuer 

anses vara minst lika representativa som en personlig intervju där forskaren istället möter re-

spondenten. Likaså är det positivt att risken till att påverka respondenternas svar inte är möj-

ligt på samma sätt vid telefonintervjuer som vid personliga intervjuer, då exempelvis ålder 

eller etnisk bakgrund annars kan färga respondentens svar vid ett direkt möte (Bryman & 
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Bell, 2013). Då vi även ansåg vårt ämnesområde en aning känsligt, tyckte vi att denna metod 

var passande, då den bland annat gör det lättare att besvara samt ställa frågor av känsligare 

karaktär (Bryman & Bell, 2013). 

 

Som underlag för våra semistrukturerade intervjuer utformade vi en intervjuguide för att på 

samtliga intervjuer utgå från samma material. Vi valde som tidigare nämnt att utgå från olika 

områden, vilka hade sin grund i vår valda teori. Dessa placerades i en passande följd utefter 

uppsatsens relevans för att skapa övergångar likt ett flytande samtal. Vi valde även att placera 

de viktigaste frågorna först för att vara säkra på att det mest centrala hann beröras ifall inter-

vjun av någon anledning tvingades avbrytas. Frågorna som formulerades ställdes i syfte att 

besvara vår frågeställning, samtidigt som vi hela tiden var öppna för nya infallsvinklar. Precis 

som Bryman (2018) belyser, var vi också noga med utformandet guiden för att undvika upp-

repande eller ledande frågor, och för att på ett enkelt sätt få en övergripande bild av frågorna 

för att eventuellt förbigå redan besvarade frågor. Intervjuguiden delades upp i åtta avsnitt där 

intervjupersonerna inledningsvis blir informerade om studiens syfte, intervjuns upplägg samt 

de rättigheter personen i fråga hade. Vidare följer ett avsnitt med personliga frågor som berör 

både bakgrund och nuvarande situation. Detta dels för att lätta upp en möjligen nervös stäm-

ning, dels för att vi skulle ha möjlighet att sätta oss in i dennes situation och sammanhang, 

vilket Bryman (2018) menar är av värde vid genomförandet av intervjuer. Fyra avsnitt, base-

rade på de områden som tagits fram av studiens teori, följer därefter för att sedan avsluta med 

övriga frågor samt frågor om något ytterligare önskas att tilläggas, om vi får återkomma vid 

eventuella oklarheter samt tacka för deltagandet. 

 

3.3. Urval 
Vi startade vår studie med att formulera och skriva fram såväl syfte och frågeställning som 

inledning, tidigare forskning samt teori, innan vi gjorde vårt urval. Detta för att med säkerhet 

veta att intervjupersonerna var lämpade för att besvara vårt problemområde. Inledningsvis i 

vår urvalsprocess gick vi igenom och valde ut vilka drag och kvalifikationer som var viktiga 

för att respondenterna skulle vara lämpliga för just vår undersökning. Det ledde till att vissa 

inkluderades och ansågs nödvändiga för att besvara vårt syfte, medan andra exkluderades på 

grund av avsaknad av de kvalifikationer vi sökte. Här definierade vi värdet i att våra respon-

denter var kvinnor samt att de hade utländsk bakgrund. Likaså var det även av värde att de 

arbetade inom hierarkiska organisationer. Anledningen till att vi eftersökte intervjupersoner 

inom hierarkiska organisationer grundade sig i att vi ville försäkra oss om att det fanns möj-
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lighet för respondenterna att genomföra en vertikal karriär på sina arbetsplatser, alltså klättra 

uppåt inom organisationen. I övrigt var det även att föredra att respondenterna inte arbetade 

inom ledande positioner i organisationen, utan att de befann sig på en lägre position där det 

fanns möjlighet att bli befordrad.  

 

I och med våra ovan nämnda krav på kvalifikationer tillämpades ett målstyrt urval, vilket ses 

som ett slags icke-sannolikhetsurval där fokus ligger på att strategiskt välja ut respondenter 

som anses relevanta för den valda forskningsfrågan, snarare än att slumpmässigt kontakta 

respondenter (Bryman & Bell, 2013). Den typ av målstyrt urval som vi i vår studie valde att 

använda oss av var ett snöbollsurval. Detta snöbollsurval användes alltså för att nå ut till de 

respondenter som passade in på just de urvalskriterier som var nödvändiga för att få ett resul-

tat på vår studie. I vårt fall innebar snöbollsurvalet att vi kontaktade två bekanta som presente-

rade varsin kontakt som passade väl in på vårt önskade urval. Efter genomförd intervju med 

dessa respondenter, ställdes även frågan om de hade någon i sitt kontaktnät som ansågs kunna 

ge ett lämpligt bidrag till vår studie. På detta sätt fortsatte snöbollsurvalet tills vi hade tillräck-

ligt med respondenter. Vår tillämpning stämmer överens med det sätt som Bryman och Bell 

(2013) väljer att definiera ett snöbollsurval på, då de förklarar det som ett bekvämlighetsurval 

där vi tar kontakt med ett mindre antal personer som befinner sig i vårt kontaktnät och som vi 

anser är relevanta för vår studie. 

 

Det urval som vi slutligen baserade vår studie på var sex stycken kvinnor med utländsk bak-

grund. Bakgrunden skilde sig åt mellan personerna då tre av dem har ursprung från Iran, två 

från Eritrea samt en från Indien. Fyra av intervjupersonerna är födda i ett annat land och har 

sedan flyttat till Sverige vid 9-12 års ålder. Resterande två intervjupersoner är födda i Sverige 

men har föräldrar som är födda i ett annat land. Gemensamt för samtliga respondenter är att 

de alla har utomeuropeisk bakgrund. Åldern på intervjupersonerna skiljer sig en aning åt, då 

de var inom ett spann på 27-42 år gamla, likaså fanns skillnader mellan deras arbetsplatser. 

Alla intervjupersoner arbetade inom olika organisationer varav hälften av företagen var stat-

ligt ägda, medan den andra halvan fanns inom den privata sektorn. En sådan typ av spridning 

var något vi fann av stor vikt då Gersick (1988) menar på att det bidrar till att empirin inte 

endast belyser en specifik organisation, vilket gör att det lättare går att generalisera svaren. 

Ytterligare skillnad bland urvalet var deras positioner inom företagen, dock hade samtliga 

respondenter möjlighet att göra vertikal karriär om så önskades. Studien drabbades inte av 

något bortfall under arbetets gång. 
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Sammanfattningsvis behövde vi alltså nå ut till personer som kunde ge oss värdefullt material 

gällande uppfattningen av karriärmöjligheter hos kvinnor med utländsk bakgrund. Med grund 

i detta ansågs därför ovan nämnda urvalsmetoder vara mest lämpade, då exempelvis ett 

slumpmässigt urval inte hade garanterat oss de kriterier vi sökte och därmed göra vår under-

sökning svår att genomföra. Nedan visas en sammanställning av de urvalspersoner vi i vår 

studie intervjuade. 

 

 
Tabell 1. Intervjupersoner 

 

3.4. Litteraturgenomgång 
Precis som ovan gjorde vi även ett urval gällande den litteratur vi valde att använda oss av. 

För att finna litteratur som passade vårt ämne tillämpade vi olika metoder vid informations-

sökningen. Vi läste och tog del av olika böcker för att fördjupa och öka vår kunskap inom 

ämnet, men även för att vi skulle kunna använda litteraturen som grund i vår studie. Till vår 

inledning sökte vi fram artiklar och hemsidor av mer informell karaktär, som vi sedan an-

vände för att belysa och synliggöra det problem som vi ansåg existerade. Vid sökandet efter 

tidigare litteratur använde vi oss av bibliotekets sökmotor Primo, vid Örebro Universitet. Vid 

detta litteratursökande valde vi att tillämpa specifika sökord för att få fram information om 

just vårt ämne. Sökord som tillämpades var ethnicity, gender, intersectionality, hierarchy, 

advancement, culture, organization, career barriers, promotion och leadership, varav flertalet 

hittades med hjälp av keywords från tidigare uppsatser och studier. Med hjälp av dessa sökord 

fann vi artiklar som för oss var lämpliga och gav oss en bild av vad som det tidigare hade 

forskats om och även vilka forskningsluckor som existerade. För att öka artiklarnas relevans 

och trovärdighet, till hur verkligheten faktiskt ser ut, valde vi att begränsa oss till artiklar som 

publicerats från och med 2009. Artiklarna i fråga hittade vi i journaler som Advances in Deve-

loping Human Resources, American Psychologist och Gender, Work and Organization. Utö-

ver dessa artiklar applicerade vi även fakta från två olika forskningsrapporter från Statens 

offentliga utredningar. 
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3.5. Intervjugenomförande 
Som tidigare nämnts genomfördes intervjuer av semistrukturerad karaktär. Den första kontak-

ten med respondenterna skedde via mail eller telefon där tillfället för intervjun bestämdes. 

Som redogjorts för tidigare, genomfördes samtliga intervjuer via telefon, då alla responden-

terna arbetade samt befann sig i Stockholm vid intervjutillfällena. Fyra av intervjuerna ge-

nomförde vi tillsammans, där den ena höll i intervjun, medan den andra antecknade och ställ-

de följdfrågor om så ansågs nödvändigt. Detta var något som vi turades om att göra och vi 

båda hade huvudansvaret för två intervjuer var. Gällande de två resterande intervjuerna ge-

nomförde vi varsin på skilda håll, då båda inte hade möjlighet att närvara. Alla intervjuer ge-

nomfördes i lugn och avskild miljö för att undvika distraktionsmoment samt ägna allt fokus åt 

respondenterna, men också för att förbättra kvaliteten på ljudinspelningarna.  

 

Under intervjugenomförandet hade vi vår intervjuguide som grund, men vid samtliga inter-

vjuer hade vi ett behov av att vara flexibla och på så sätt anpassa oss till respondentens svar. 

Intervjuerna startades först efter att vi presenterade oss samt undersökningen, men även re-

spondentens rättigheter. Tydlig information om anonymitet och tillåtelse om att få spela in 

berördes. Samtliga intervjuer pågick mellan 25-40 minuter och de spelades in digitalt via både 

mobiltelefon och dator. Efter att intervjuerna avslutades påbörjades analysarbetet direkt för att 

med fördel ha dem i minnet, vilket redovisas i nästa avsnitt. 

 

3.6. Analysmetod  
Vi valde att i vår studie tillämpa en kvalitativ analysmetod i form av en tematisk analys. Innan 

analysens start började vi med att renskriva de anteckningar vi formade under intervjugenom-

förandet, som även är något Jacobsen (2017) menar är av värde då anteckningarna många 

gånger är obegripliga och slarvigt skrivna, vilket var något vi också upplevde. Likaså skrev vi 

ner en kortare sammanfattning av våra generella upplevelser och intryck av intervjun, så som 

vem som intervjuades, specifika intressanta saker som berördes samt när och var intervjun 

genomfördes. Detta gjordes direkt efter dess genomförande och något som Jacobsen (2017) 

benämner som annotering och är av värde för att sammanfatta och enklare hitta bland samtlig 

data. Vidare transkriberades alla ljudfiler till text. I det momentet valde vi att skriva ut allt i 

sin helhet, från början till slut, för att underlätta analysarbetet. Detta innefattar alltså även 

detaljer och exempelvis längre pauser. 
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Efter att samtlig empiri hade transkriberats genomfördes de tre stegen av analysarbete; kod-

ning, tematisering och summering. Kodningen förklaras som en process där fokus ligger på 

att ta reda på vad den insamlade empirin handlar om och utifrån det utveckla koder (Thorn-

berg & Frykedal, 2015). Detta var något vi försökte göra kontinuerligt i anslutning till tran-

skriberingen, vilket även är något som Bryman (2018) förespråkar, då det ökar förståelsen för 

empirin. Mycket tid lades på att läsa och bearbeta materialet, för att på så sätt finna dessa ko-

der och nyckelord som hängde samman. Trots det faktum att vi innan analysarbetet hade for-

mulerat såväl syfte som frågeställning och teori, vilket medförde en vetskap om vad vi öns-

kade att finna i materialet, hade vi en ambition att tillämpa en öppen kodning för att vara mot-

tagliga för oväntade resultat. En öppen kodning innebär just att forskaren är öppen gentemot 

empirin och använder denna som utgångspunkt, snarare än att låta teorin styra kodningen 

(Thornberg & Frykedal, 2015). Vi försökte även att finna så många koder som möjligt för att 

sedan sålla bland vårt material, vilket är något att föredra enligt Bryman (2018), då han menar 

att det finns ett värde i att kritiskt granska de funna koderna för att slå ihop dem eller koda på 

flera sätt. Vidare i analysarbetet tillämpades tematisering för att forma relationer mellan de 

funna koderna. Dessa skapades med fördel i anknytning till vår teori för att bibehålla den röda 

tråden. Koderna slogs därför samman och fördelades under olika teman i likhet med de områ-

den som teorin om organisationskultur berör. Temana som togs fram och som vidare använ-

des i analysen är homosocialitet, inkludering och exkludering samt normer och avvikare. 

 

3.7. Kvalitetskriterier  
Den litteratur som vi använder som utgångspunkt i detta avsnitt är mycket tydlig med att klar-

göra att trovärdighet är ett viktigt kvalitetskriterium för att skapa en sann och ärlig bild av en 

undersökning. För att uppnå denna trovärdighet tog vi hänsyn till de kriterier som tillsammans 

skapar denna trovärdighet, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

För att skapa trovärdighet var vi bland annat tydliga med de etiska överväganden vi tilläm-

pade, vilka vi var varit extra noggranna med då vi ansåg dem värdefulla i och med att vårt 

problemområde ansågs känsligt. Det precis nämnda kan tydas vara försök till att öka tillförlit-

lighet i studien, då Bryman och Bell (2013) menar att det handlar om att följa rådande regler. 

De menar också att tillförlitlighet handlar om att den sammanställning forskaren gör av empi-

rin måste vara i enlighet med det som respondenten delgett, vilket vi därför var noggranna 

med att eftersträva. I vårt fall var vi även två forskare, som på varsitt håll kodade empirin, för 



 22 

att på så sätt styrka trovärdigheten i resultatet. Vi påminde även varandra om att vara försik-

tiga i vår sammanställning, för att minimera risken för att dra felaktiga slutsatser. Utöver detta 

försökte vi även skapa tillförlitlighet genom att styrka vår tolkning med citat från intervjuper-

sonerna, för att påvisa att det som sägs är korrekt. 

  

Det andra kriteriet, överförbarhet, innebär det faktum att studien går att generaliseras och ap-

pliceras i andra sammanhang (Bryman & Bell, 2013). I och med att vi, i den kvalitativa studie 

vi genomförde, tillämpade både ett begränsat urval samt en organisatorisk avgränsning, var 

detta kriterium svårare att uppnå ansåg vi. För att öka trovärdigheten sett till undersökningens 

överförbarhet var vi dock tydliga i vår motivering av våra metodval för att det för läsaren tyd-

ligt skulle framgå i vilka sociala miljöer vår studie legitimeras. För att även öka studiens pålit-

lighet bearbetade vi vår text väl. Detta genom att vi själva studerade och ifrågasatte den, samt 

var kritiska mot det material vi valde att använda oss av. Utöver vår egen bearbetning av 

materialet seminariebehandlades även uppsatsen och därmed granskades av såväl opponenter 

som handledare och bisittare. Vidare processades även de flesta delarna via tillfällen som er-

bjöd uppsatshjälp, för att ta in ytterligare synpunkter. Studien lästes också av andra i vår be-

kantskapskrets för att försäkra oss om att den ansågs pålitlig även för en läsare som inte var 

insatt i vårt valda ämne. Detta är även något som Bryman och Bell (2013) anser rimliga åt-

gärder för att skapa en ökad pålitlighet, alltså att arbetet granskas av utomstående. 

 

Det fjärde kriteriet för att skapa trovärdighet är konfirmering, vilket även kan förklaras som 

bekräftelse. Det här kriteriet strävade vi efter att uppnå genom att framförallt utforma vår in-

tervjuguide på ett försiktigt sätt. Att frångå ledande frågor var svårt, men något vi ständigt 

försökte uppnå. Detta då vi ansåg det vara en viktig del för att inte låta våra personliga åsikter 

eller tidigare erfarenheter speglas i guiden och på så sätt vinkla respondenternas svar, då det 

är något som är av värde att undvika för att uppnå konfirmering enligt Bryman och Bell 

(2013). Utöver detta tillämpande i intervjuguiden, strävade vi efter att bortse från egna värde-

ringar, i vår bearbetning av datan, för att ta del av materialet på ett så neutralt sätt som möj-

ligt. Sammanfattningsvis hoppades vi alltså på att vi ökade trovärdigheten i vår studie i och 

med att vi ständigt tog hänsyn till etiska överväganden, kontrollerade och styrkte våra tolk-

ningar av empirin, var tydliga med våra metodologiska val, bearbetade texten väl samt från-

gick personliga åsikter. 
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3.7.1. Förförståelse  

Vi vill utöver ovananstående även ägna ett avsnitt åt att presentera den förförståelse vi hade 

inför vår studie, för att på så sätt öka studiens trovärdighet ytterligare. Detta då Widerberg 

(2002) menar att det är av värde att klargöra vilka förväntningar samt vilken förförståelse en 

forskare innehar innan studiens start, då det finns en tendens att dessa kan påverka tolkningar 

av datamaterialet. Vi strävade ständigt, under studiens gång, efter att ha ett öppet sinne då vi 

hade med oss viss oundviklig förförståelse, som vi genererat från såväl samhället som från 

den litteratur vi tidigare tagit del av under vår studietids gång, vilka format vår syn på detta 

problemområde. I och med det laddade och högst aktuella problemområdet hade vi en förut-

fattad bild gällande de karriärmöjligheter som kvinnor med utländsk bakgrund faktiskt har, 

vilken vi var väl medvetna om och därav ständigt påminde varandra om att försöka frångå. 

 

3.8. Etiska överväganden  
Det är tydligt att det är av värde att prioritera etiska frågor då Bryman (2018) menar att de 

vanligtvis uppstår under forskningens gång och då det är något som inte är möjligt att frångå i 

och med dess direkta anknytning till integritet. För oss var dessa etiska antaganden extra vär-

defulla att ta hänsyn till, då vårt forskningsämne var en aning utmanande enligt oss, på grund 

av dess nära anknytning till diskriminering av olika slag. Bryman (2018) menar även att upp-

fattningen om vad som är etiskt okej skiljer sig mellan olika författare, vilket medförde att vi 

förmodade att denna uppfattning även skilde sig bland våra respondenter. Detta gjorde att vi 

såg med stort allvar på dessa frågor för att samtliga som berördes av vår undersökning skulle 

uppleva samma trygghet gällande exempelvis den information som delades. Nedan presente-

ras de etiska principer som vi i vår undersökning tillämpade gentemot de respondenter som 

deltog. 

 

Då vårt urval kunde ses som en minoritet, enligt tidigare nämnd forskning, låg vårt största 

fokus på att ingen av intervjupersonerna på något vis skulle uppleva obehag eller ta skada i 

och med vår empiriinsamling. Bryman (2018) menar att denna skada kan ta uttryck i olika 

former, i allt från sämre självkänsla, fysisk skada, stress eller hinder för utveckling. För att 

undvika det valde vi att lägga stort fokus på språk och formuleringar för att minska risken för 

att intervjupersonerna på något sätt skulle ta illa vid eller uppleva en känsla av stigmatisering. 

Likväl presenterade vi på ett ärligt och tydligt sätt, vår idé med undersökningen, vad vi ville 

generera i och med dess utfall och respondentens bidrag. Bryman (2018) menar att detta kan 

liknas vid informationskravet, vilket han förklarar likt en skyldighet att informera responden-
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ten om studiens syfte och dess moment. Det kravet innefattar även att respondenten informe-

ras om att den när som kan välja att avsluta sin medverkan. Även detta var något vi var tyd-

liga med vid samtliga tillfällen då vi var i kontakt med respondenterna. 

  

Något som hänger ihop med vikten av att respondenten ej skall uppleva skada eller obehag, är 

frågan om att skydda sin data. Det innebär att respondenternas identitet, samt vem som har 

angett vilken information, behandlas konfidentiellt (Bryman, 2018). För att leva upp till det 

valde vi att namnge våra intervjupersoner fiktivt i såväl intervjumaterial som färdig undersök-

ning, för att inte riskera att på något sätt publicera något som kan påvisa deras identitet. Li-

kaså valde vi att begränsa informationsdelningen kring vårt urval av arbetsplatser, för att mi-

nimera risken att identifiera de som valde att ställa upp i våra intervjuer. Utöver detta fanns 

den insamlade empirin förvarad i lösenordssäkrade digitala mappar för att frångå risken att 

obehöriga tog del av materialet. Denna princip kallas konfidentialitetskravet (Bryman, 2018). 

  

Utöver ovanstående tog vi även hänsyn till samtyckeskravet. Detta genom att vi bad om del-

tagarnas godkännande för medverkan i undersökningen, efter att ha informerat så mycket som 

möjligt om studien. I och med vårt val av metod skedde samtycket naturligt, då intervjuerna 

inte hade gått att genomföra utan respondenternas medgivande. Bryman (2018) synliggör svå-

righeter med denna princip, då han menar att det är svårt att delge samtlig information om 

studien och dess detaljer, vilket kan medföra att respondenten godkänner sitt deltagande utan 

att det är välgrundat. Vi var medvetna om denna svårighet, och ansåg även att för precisa de-

taljer kunde forma respondentens svar, vilket medförde att vi lade stor vikt vid att informera 

om respondentens medverkan och vad dennes svar skulle bidra till. 

 

I övrigt var vi även tydliga med att meddela respondenterna om att säga till oss, eller avstå att 

besvara vissa frågor, om de på något sätt upplevde intrång i privatlivet, då Bryman (2018) 

menar att även det är en av de etiska principerna. Vi ville inte överhuvudtaget skapa denna 

känsla hos respondenterna och hoppades i och med ovanstående tillämpade principer att detta 

inte skulle bli aktuellt, men att respondenterna skulle meddela oss om så var fallet. Slutligen 

tillämpades även nyttjandekravet, något som Bryman (2018) menar innebär att den informat-

ion som samlas in enbart skall användas i forskningssyftet. Detta var något vi informerade 

respondenterna om, samtidigt som vi även var tydliga med att inte på något sätt ge falska fö-

respeglingar. För att undvika det såg vi över formuleringar då vi beskrev vår undersökning, 

för att minska risken att tolka informationen på fel sätt. 



 25 

4. Empiri och analys 
I följande avsnitt presenteras den empiri som vi utav det transkriberade materialet samman-

ställer utefter temana homosocialitet, inkludering och exkludering samt normer och avvikare. 

Empirin analyseras samtidigt genomgående med grund i den valda teorin om organisations-

kultur, vilket även det redogörs kontinuerligt. 

 

4.1. Homosocialitet 
Utav intervjuerna går det att avläsa en tydlig enighet gällande upplevelsen av hur den faktiska 

fördelningen ser ut på de ledande positionerna inom de olika organisationerna. Att konstatera 

att det inte är jämställt på dessa positioner, sett till både kön och etnicitet, är fullt möjligt. 

Detta då samtliga respondenter, förutom IP 2, förklarar att ledningen på företagen de arbetar 

inom har chefer som påminner om varandra både till arbetssätt och utseende. Av dessa chefer 

är huvudparten män. IP 2 som däremot menar att det faktiskt är fler kvinnor som besitter 

chefsposter inom hennes organisation tillägger dock att organisationen i sin helhet ändock är 

mansdominerad. Dessa återkommande och liknande chefstyper inom ledningsgrupperna går 

att knyta an till det vår valda teori berör, nämligen homosocialitet. Denna typ av rekrytering 

som Wahl et al. (2011) menar utgår från igenkänningsfaktorer som rekonstruerar manlighet 

inom organisationer, är alltså något som går att applicera på de flesta av våra respondenters 

arbetsplats. IP 1 menar dock att denna liknelse mellan cheferna kan ha sin grund i att nyan-

ställningar av chefer inte sker särskilt ofta och att gamla rekryteringsbeslut därför finns kvar. 

  

IP 6 uppvisar en medvetenhet gällande denna homosocialitet och förklarar, i och med sin roll 

som rekryterare, att hon tidigare omedvetet anställde personer som liknade henne, vilket inte 

resulterade i goda team och att hon nu därför istället strävar efter kompletterande kunskaper 

för att forma heterogena grupper. Hon uttrycker detta följande: 

 
Ehm, jag tror att jag i början av min karriär omedvetet försökte anställa personer som lik-

nade mig, men med åren har jag lärt mig att man ska anställa så mycket olikheter som 

möjligt, sådana som inte är som jag själv, för att få bättre grupper. 

 

Med grund i denna vetskap om problematiken blir det nu därför synligt för henne hur det 

inom ledningen växer fram likasinnade chefer och förklarar det likt ”fossiler som sitter och 

anställer andra gamla fossiler”. Detta är alltså även ett bevis på det Wahl et al. (2011) menar 

är en faktor inom homosocialitet, nämligen att den som anställer drar sig till liknelser, men 
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också ett tecken på att det många gånger kan ske omedvetet vilket då även ökar risken för att 

problemet kvarstår. Av värde att poängtera är dock att IP 4 menar att denna rekrytering, där 

chefer rekryterar de som liknar dem själva, även sker bland kvinnliga chefer. Hon uttrycker 

att de kvinnliga chefernas team, precis som de manligas team, är miniatyrer av dem själva, 

med samma värderingar och egenskaper. Samma respondent påpekar också det faktum att 

arbetsplatsen inte hade varit så pass icke-jämställd om homosocialitet inte existerat och menar 

att detta har sin grund i följande: 

 
Homogeniteten kan bero på att de som rekryterar ofta väljer kandidater som påminner 

om dem själva 

 

Det här är alltså något som går i linje med Wahls et al. (2011) förklaring av homosocialitetens 

uppkomst som i sin tur är en del av organisationskulturer, vilka har en inverkan på karriärmöj-

ligheter för kvinnor med utländsk bakgrund. Det innebär att det är möjligt att tolka att fem av 

sex av våra intervjupersoner arbetar inom organisationer där det råder homosocialitet. IP 3 

påpekar det här då hon uttrycker att det råder en homogenitet, och hon menar att det i sin tur 

är ett bevis på att sållningen under rekryteringen inte går rättvist till och att alla därför inte 

behandlas utifrån samma villkor. Utav detta går det att dra en parallell till det teorin berör 

gällande den maskulina kultur som inte sällan uppstår på arbetsplatser som drabbats av ho-

mosocialitet i ledningen. Denna maskulina kultur innebär att kvinnor förminskas och inte ses 

till samma värde som män då de inte anses passa in, och på så sätt hämmas de i sitt arbete 

(Wahl et al., 2011). 

  

Det framkommer även tydligt utav intervjuerna att fyra av de sex respondenterna anser att 

egenskaper och kvalifikationer bedöms olika beroende på vilket kön och vilken etnicitet per-

sonen i fråga har. IP 2 tydliggör detta då hon påpekar nedanstående: 

 
Eh, ja det är absolut en skillnad från män till kvinnor gällande samma egenskap, alltså en 

man som är rak på sak är ju duktig, men en kvinna är då bara jobbig. 

 

Detta är något vi liknar vid den könsordnande process och informella rekrytering som Wahl 

et al. (2011) menar kan ligga till grund för rådande homosocialitet. I denna process eftersträ-

vas så kallade manliga egenskaper för att skapa en känsla av trygghet hos en manlig ledning, 

vilket gör att kvinnor många gånger åsidosätts. Förutom att inte prioriteras på samma sätt in-
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nebär även denna process att brister hos män inte anses vara så anmärkningsvärda, medan 

samma brister hos kvinnor anses vara negativ (Wahl et al., 2011). 

 

Denna könsordnande process blir även synlig på andra sätt då samma fyra respondenter även 

påpekar att de egenskaper som kvinnor faktiskt besitter inte anses vara lika trovärdiga och att 

de därför sätts på prov på ett helt annat sätt än vad de upplever att män gör. De menar att det 

inte faller sig naturligt att en kvinna tar en ledande position på grund av att hennes kvalifikat-

ioner inte anses tillräckliga och att hon därför måste bevisa det för att bli accepterad. IP 4 för-

klarar detta enligt följande: 

 
Vi måste ju ständigt liksom visa att vi förtjänar en plats, att vi är kvalificerade och visa 

att vi också har de färdigheter och egenskaper som mannen har. Det känns som att det är 

förutfattade meningar. 

  

Vi tyder det här som att kvinnorna, som uttrycker sig likt ovan, inte anser sig rättvist behand-

lade. Det går även att utläsa att kvinnorna upplever att det inte finns någon skillnad sett till 

egenskaper mellan manliga och kvinnliga ledare. Detta då IP 4 menar att hon inte tror att det 

är någon skillnad mellan personer i arbetslivet, vare sig det är en kvinna, man eller vilken 

bakgrund personen i fråga har. Det här är dock inte en enhetlig åsikt då exempelvis IP 2 istäl-

let uttrycker sig likartat med den maskulina kulturen när det kommer till könsordnande pro-

cesser. Hon säger: 

 
Jag tror att med tanke på att män har varit ledare så mycket längre än kvinnor, så gör det 

kanske att de tål lite mer […]. Med tanke på bakgrundsmässig historia så har kvinnor va-

rit hemma och hanterat barn och det tror jag sitter kvar, vilket gör att de hävdar sig för 

mycket när det väl blir chefer […]. Det blir en ond cirkel. Så tyvärr skulle jag säga att 

idag är män bättre ledare. 

 

4.2. Inkludering och exkludering 
Samtliga av de aspekter som teorin om organisationskultur och inkludering/exkludering berör 

är något som vi utifrån våra intervjuer även kan tyda som påverkansfaktorer för de intervjuade 

kvinnornas karriärutveckling. Att jämställdhetsplaner eller andra former av jämställdhetsar-

beten finns tillhanda är något som går att tyda i tre av de sex intervjuerna. Om de däremot är 
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välfungerande eller ej skiljer sig åt mellan intervjupersonernas uppfattning. IP 2 förklarar si-

tuationen på företaget hon arbetar inom enligt nedan: 

 
Jag vet att vi är certifierade kring den frågan och det är något som är ’inbyggt’ som vi 

ständigt jobbar med […]. Och VD:n på vårt företag har nolltolerans mot sådant, vilket 

gör att det inte finns någon diskriminering och det vet alla om. 

 

Hon menar dock att det trots tydliga planer och policys sällan förekommer chanser att anställa 

kvinnor till högre positioner, men att när chansen kommer är de snabba att ta den, vilket hon 

uppfattar är i framkant i jämförelse med många andra organisationer. Detta är något som tyder 

på att en medvetenhet existerar kring de problem som faktiskt kan råda eller råder inom orga-

nisationen. Det här går att likna med den könsmedvetenhet Wahl et al. (2011) redogör för, då 

de menar att medvetenhet kring problem gällande jämställdhet kan innebära ett minskande av 

exkludering, då jämställdhetsarbeten tenderar att prioriteras i dessa fall. Med detta som grund 

kan konstateras att denna typ av könsmedvetenhet minskar exkludering.  

 

Ytterligare exempel på denna könsmedvetenhet är då två andra respondenter berättar att de 

vid anställningens start fick signera avtal som rörde jämställdhetsfrågor samt att de blev in-

formerade om allas lika värde, oavsett exempelvis ursprung. En av dessa menar att det också 

skedde uppföljningar på detta, vilket hon uttrycker var en förbättring jämfört med tidigare år, 

även om arbetet ännu inte är hundraprocentigt. Den andra respondenten menar istället att 

ingenting mer hände gällande detta och att vidare jämställdhetsarbete blev frånvarande. Det 

här är något som stämmer in på den passivitet som Wahl et al. (2011) menar kan vara en van-

lig anledning till att riktlinjer och andra former av arbeten sällan sätts i bruk. Två av de reste-

rande intervjupersonerna menar att dem till skillnad från de tre tidigare nämnda antingen inte 

märker av, eller har vetskap om, ifall jämställdhetsarbeten pågår. Den sista respondenten, IP 

4, berättar att hon är medveten om att förhållandena inte är jämställda, men att det ändock inte 

är något som ledningen tar ansvar för. Hon påpekar detta enligt följande: 

  
Jämställdhetsfrågan är inte något som prioriteras inom företaget, även om det finns poli-

cys, man tar inga actions för att lösa problemen. 

 

Även det precis nämnda är något som bekräftar den passivitet som Wahl et al. (2011) menar 

kan ligga till grund för ökad exkludering och därmed hinder för karriärutveckling. Ytterligare 
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faktorer till dessa ojämlika villkor menar teorin om organisationskultur kan bero på att ämnet 

kring jämställdhet och diskriminering är stigmatiserat (Wahl et al., 2011). Även detta är något 

som hälften av våra respondenter upplever, då de menar att de aldrig talar öppet om frågor 

som rör ämnet och att anledningen till det bland annat beror på rädsla eller obehag. Däremot 

är det viktigt att poängtera att de resterande tre respondenterna inte alls har samma upplevelse 

av att samtala om diskriminering på arbetsplatsen. IP 2, IP 3 och IP 6 påvisar detta genom 

följande kommentarer: 

 
Vi pratar om det ganska öppet skulle jag säga, jag tror inte att det är någon som känner 

sig rädd att prata om något sådant.  

 

Ja alltså det pratar man om, alla vet vad det är och om någon upplever det så säger man 

det så tar vi tag i det. Absolut! 

 

Haha det är nästan en skämtsam jargong gällande det ämnet, så det är inget problem att 

diskutera om det. 

 

Intressant i detta fall är också att samma respondenter som anser att diskrimineringsfrågor är 

fullt normala att diskutera på arbetstid, även påpekar att ledningen har en korrekt bild av hur 

verkligheten faktiskt ser ut sett till jämställdhet inom företaget. Detta till skillnad från de re-

spondenter som nämner att frågan aldrig lyfts, de upplever istället att ledningen har en inkor-

rekt bild av problematiken. 

 

En annan anledning till skillnader i karriärmöjligheter, som går att tyda från det insamlade 

materialet, är kvinnornas egna prioriteringar. Majoriteten av dem har höga ambitioner sett till 

en vertikal karriär, medan exempelvis IP 5 är tydlig med att hon väljer sin familj före karriär. 

Det blir tydligt då hon uttrycker detta: 

 
Jag tänker mest på barnen […]. Jag vill inte att det ska vara ett hinder, men jag vill gärna 

umgås med familjen, och vad jag vet kan det vara lite svårt om man är en chef, eftersom 

ju mer ansvar du får desto mer får du jobba liksom. Det är svårt när man har familj. 

 

Ovan går att likna vid det som teorin benämner som arbetsideologi vilket är ännu en aspekt 

som gör exkluderingar synliga. Ideologin är enligt Wahl et al. (2011) något som synliggör de 

förväntningar som finns på en chef eller ledare, vilka allt som oftast är total hängivelse till 
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arbetet. Detta skapar en exkludering gentemot de som inte uppfyller dessa förväntningar, 

vilka teorin anser i de flesta fall är kvinnor på grund av dess mer familjära egenskaper. Precis 

som teorin menar faller IP 5 in under den bild som finns på kvinnor, vilket då direkt skapar en 

exkludering. Dessa förväntningar som finns på de som söker sig mot mer ledande positioner 

är det dock flertalet respondenter som benämner. De menar då att det finns förväntningar som 

kommer från samhället och den kultur vi lever inom. Den föreställning som finns, gällande 

hur en ledare skall vara, speglar ofta en manlig sådan, medan en kvinna snarare förväntas 

värna mer om familjelivet och därför inte anses lämplig som ledare. Detta uttrycker intervju-

personerna som ett föråldrat synsätt som snarare var aktuellt förr i tiden och IP 1 berättar vi-

dare och säger: ”samhället har kommit långt i utvecklingen gällande det, men vi är bara inte 

riktigt där än, för att kunna släppa gamla förutfattade meningar som lever kvar”. Även sam-

hällets inverkan är något som bekräftas i och med teorin då Wahl et al. (2011) menar att 

denna arbetsideologi som tidigare nämnts, influeras av just samhället och andra nationella 

kulturskillnader. 

 

Vidare lägger hälften av intervjupersonerna stor vikt vid språk och kommunikation, vilket 

är viktigt att lyfta då det verkar ligga till grund i flertalet situationer där dessa kvinnor upplevt 

sig diskriminerade eller annorlunda bemötta. Det är ofta via språket som de känt sig an-

norlunda och något som de menar har varit ett hinder i sina karriärer. Kvinnorna förklarar att 

de många gånger har upplevt sig hamna i underläge då de bemöts likt nedan:  

 
[…] eller så visar dem sin förvåning över att jag pratar så bra svenska vilket gör att man 

hamnar i underläge direkt. De säger typ ’gud vad bra svenska du pratar’, och det tycker 

de ju bara för att jag inte ser svensk ut, de menar illa men försöker lägga fram det som 

positivt. 

  

Att språket har betydelse är något som även bekräftas av teorin då Wahl et al. (2011) menar 

att språk och språkbruk är något som skapar exkludering och inkludering inom organisationer. 

Det blir tydligt att så är fallet hos de tre ovan nämnda respondenterna. Dock är detta något 

som även berörs hos några av de respondenter som inte själva har upplevt dessa problem. IP 2 

kommenterar bland annat förståelsen för språkets värde genom följande: 
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Ja alltså jag kan tänka mig att språket kan vara ett hinder. Jag har ju haft tur som kom till 

Sverige väldigt ung, mitt språk är ganska bra, jag har inte jättemycket brytning, men 

andra som kommer till Sverige när de är äldre har säkert större hinder och utsätts för ex-

kludering på grund av just sitt språkbruk.  

 

Det här är i enighet med Wahl et al. (2011) som också förklarar att det språk som accepteras 

inom organisationer är det språk som ledningen anser vara det normala. I och med att de re-

spondenter som upplever att språket har hindrat dem också är de som arbetar inom organisat-

ioner där ledningen till en majoritet består av män med svensk bakgrund, är det tydligt att det 

är dessa män som sätter standarden för sättet att kommunicera. IP 4 förklarar att det i hennes 

yrkesroll innebär mycket kommunikation och språkanvändning, då hon bland annat kritiserar 

andras texter eller annan form av kommunikation. Trots att det är hennes arbetsuppgifter upp-

lever hon påtaglig tveksamhet av de ledande männen, gentemot hennes kompetens. Även 

detta är därför ett tydligt tecken på att språk faktiskt skapar exkludering och hinder för kvin-

nor med utländsk bakgrund. 

 

I samtliga intervjuer berörs nätverk och kontakter som en viktig faktor för möjligheten att 

göra karriär, IP 1 påpekar det bland annat enligt nedanstående: 

 
Jag tror starkt på att ett stort nätverk hjälper dig i din karriär. Allt handlar om det och det 

blir lättare att få jobb om du känner folk inom olika positioner. 

  

Även resterande fem respondenter uttrycker sig likt IP 1 och det går därför att tyda att samt-

liga är överens när det gäller nätverkens värde. De alla uttrycker på olika sätt hur kontakter 

anses vara positivt och fördelaktigt genom karriären, samtidigt som de förklarar att ett av de 

största karriärhindren är just brist på kontakter och nätverk. Det är tydligt att respondenterna 

har svårigheter med att synliggöra nackdelar med ett stort nätverk. Detta kopplas till de in-

formella nätverk som Wahl et al. (2011) beskriver i teoridelen, då de åsyftar att dessa ökar 

möjligheten till karriär då befordringar ofta sker via nätverk. Författarna menar också att vissa 

kategorier tenderar att hamna utanför nätverken, vilket då även gör att de som exkluderas går 

miste om den möjlighet som de innebär. Detta exkluderande är något som IP 4 indirekt redo-

gör för då hon förklarar vikten av att faktiskt jobba med sina kontakter för att utveckla sitt 

nätverk. Hon säger: 
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Nätverk är jätteviktigt. Jag har jobbat väldigt hårt för mitt kontaktnät då jag visste att det 

skulle hjälpa mig att ta nästa steg i karriären. Men det är för att jag aktivt har varit 

tvungen att jobba för det, för att jag visste att det är något som jag saknade när jag var 

yngre, till skillnad från många andra. 

 

Resterande respondenter har dock inte erfarenhet av att uteslutas från nätverk, även om de 

förklarar att anledningen till att tidigare tjänster de sökt, har gått till andra kandidater på grund 

av att deras kontaktnät är än större. Hur aktuellt nätverk faktiskt är inom deras nuvarande ar-

betsplatser, när det gäller att avancera, skiljer sig åt. IP 1 menar att det var just hennes nätverk 

som var ingången till hennes nuvarande tjänst, medan IP 5 istället berättar att kontakter inte 

alls har en avgörande roll inom hennes företag, i alla fall inte då det handlar om förtur till 

tjänster eller liknande. Av ovan att tyda finns inte anmärkningsvärda exkluderingar sett till 

nätverk, enligt kvinnornas uppfattning, vilket bekräftas av IP 5 som menar att alla är väl-

komna oavsett bakgrund. 

 

Utöver de nätverk som gynnar avancemang inom karriärer menar Wahl et al. (2011) även att 

exkluderingar kan tydliggöras i form av aktiviteter utanför arbetsplatser och att dessa nätverk 

då kan utesluta vissa kategorier av människor. IP 1 förklarar att det inte sker mycket till soci-

ala aktiviteter utanför arbetstid, med undantag för någon ’After Work’ då och då. Detta är 

något som majoriteten av de övriga respondenterna även belyser då de menar att aktiviteter 

utanför arbetstid sällan genomförs. 

 

4.3. Normer och avvikare  
Vi upplever det tydligt att samtliga respondenter på något sätt uttalar att många hinder de upp-

lever i sin karriär har med normer eller förutfattade meningar att göra. I och med att majorite-

ten av intervjupersonerna arbetar på arbetsplatser där ledningen till största del består av män 

med svensk bakgrund, faller det sig också mer självklart att det är denna typ av person som 

utgör normen för hur en ledare ska vara för att passa in på dessa typer av positioner. IP 3 me-

nar exempelvis att kvinnor kan tillskrivas vissa egenskaper och män andra egenskaper på 

grund av just den könsnorm som råder i samhället. Vidare tillägger hon även att det faktiskt är 

vi själva som skapat dessa normer och att det därför är vi som måste försöka förändra dessa. 

Utöver att tillskriva kön egenskaper menar IP 1 att etniciteter förväntas vara på ett visst sätt. 

Hon säger bland annat ”andra tror att man är på ett visst sätt bara för att man har utländsk 

bakgrund, och de förväntar sig en kulturell skillnad som inte alltid finns”. Detta är något som 
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också uttrycks av IP 2, då hon beskriver hur hon upplevt att det i arbeten gentemot kund finns 

förväntningar hos kunden, att det är en man som skall deltaga vid möten när de inväntar en 

VD eller någon annan position med ledande befattning. Detta då hon berättar: 

 
Det märks att det är tufft idag, om jag får chansen att följa med på ett möte med någon 

kund, så märker jag av att kunden förväntar sig att det ska komma en man genom dörren 

när de ska ha ett möte med en högre uppsatt person, på ett sånt företag som jag är på, 

som är ganska stort […]. 

 

Ovan redovisat går att likna med det Wahl et al. (2011) beskriver då de menar att normer 

inom organisationskulturer vanligtvis skapar segregering, till kvinnors nackdel, i och med det 

faktum att mannen utgör normen och därför anvisar vad som är korrekt för ledande positioner. 

Ytterligare exempel då respondenterna upplever att denna manliga norm faktiskt råder, är då 

exempelvis IP 6 återger tidigare erfarenheter av ett tillfälle då hon sökt en ledande tjänst. Hon 

menar på att tjänsten gick till en annan kandidat, som hade samma erfarenheter som hon själv. 

Den andra kandidaten var en man, dessutom hade han svensk bakgrund, vilket även det passar 

in på normen, något hon själv inte gjorde som kvinna med utländsk bakgrund. Som kvinna 

med utländsk bakgrund blev IP 6 i detta fall en avvikare, något hon blev i förhållande till den 

manliga normen som råder på arbetsplatsen. Detta bekräftar Wahls et al. (2011) teori om att 

normen avgör vad som anses vara avvikande och att detta vanligtvis är kvinnan. Vidare be-

skriver författarna att detta avvikande skapar hinder i kvinnors karriär, vilket även det bekräf-

tas i och med exemplet ovan, då IP 6 nekades en tjänst som istället gavs till en manlig kandi-

dat med svensk bakgrund. 

 

Det är flertalet av våra intervjupersoner som uppvisar tecken på att de är avvikare och många 

av dem slänger med orden ”man ser annorlunda på kvinnorna”. Utöver att avvika som kvinna, 

upplever även flera av dem att de avviker på grund av sin etnicitet. Detta ofta genom att de 

som har utländsk bakgrund får utstå blickar på grund av att deras utseende anses avvikande 

den vita mannen som norm. IP 4 förklarar även att det enbart är på sin arbetsplats hon upple-

ver sig som avvikare och inte generellt i samhället. Hon uttrycker sig enligt följande: 

 
Ja alltså, jag kan tycka att det är ganska speciellt när man väl förstår att man är en av 

väldigt få kvinnor med utländsk bakgrund. Det är väldigt speciellt för man märker ju att 

arbetsmiljön inte reflekterar samhället då, så man känner sig mer annorlunda på jobbet 

än vad man gör annars. 
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Det framkommer dock att denna avvikande känsla som uppstår hos kvinnorna, på grund av 

deras etnicitet, inte drabbar män på samma sätt. Det tydliggörs via intervjun med IP 1 enligt 

nedan: 

  
Ja alltså, jag kan säga såhär. Jag har sökt några ledartjänster [...] och sen är det ju några 

andra som har fått dem. Det har hänt mig nyligen att jag har undrat hur kommer det sig 

att han fick den? Han hade ju i och för sig också en annan bakgrund, alltså inte svensk 

bakgrund. 

  

Av citatet ovan går det alltså att tyda att en man med utländsk bakgrund blev accepterad och 

anställd trots utländsk bakgrund, medan respondenten i fråga blev bortvald. Detta kan antas 

ha sin grund i att hon ses som avvikare i förhållande till den manliga normen, vilket då även 

går att likna vid det som teorin belyser. Wahl et al. (2011) menar i teorin att män som skiljer 

sig från de män som sitter i ledningar sett till någon kategori, exempelvis etnicitet, ändå inte 

ses som avvikare då de trots detta stämmer in på den manliga normen tack vare sitt kön. Det 

här är något som också blir tydligt i och med att IP 2 benämner att hon upplever att det är 

flera män med utländsk bakgrund som anställs på ledande positioner inom hennes organisat-

ion, men att det finns en stor avsaknad av kvinnor med utländsk bakgrund. Det faktum att 

kvinnorna alltså även upplever sig annorlunda på grund av dess etnicitet går också det att 

styrka via teorin om organisationskultur då Wahl et al. (2011) förklarar att avvikare ofta är 

minoriteter och att de därför synliggörs som avvikare än mer gentemot normen. Detta är en 

tydlig upplevelse hos samtliga respondenter, med grund i att de som kvinnor med utländsk 

bakgrund, är en minoritet på dessa arbetsplatser. 

 

I intervjun med IP 2 uttrycks det även att en kvinna kan bli sedd som någon annan än den hon 

faktiskt är. Vidare beskrivs det att detta kan ha sin grund i de förväntningar som finns på 

kvinnan och den roll hon skall leva upp till. IP 2 förklarar vidare att kvinnan bland annat an-

ses vara mer känslig än mannen och att det inte alltid anses vara fördelaktigt att vara emotion-

ell, men att kunna kontrollera sina känslor likt män är däremot en fördel. Det här är enbart ett 

exempel och något hon förklarar som en anledning till att kvinnan kan bli tagen för någon hon 

inte är, då IP 2 menar att det faktum att kvinnor är emotionella inte behöver spegla samtliga 

kvinnor. Det här går i linje med det som Wahl et al. (2011) benämner som symbolism där 

minoriteter, som exempelvis kvinnor eller de med utländsk bakgrund, representerar hela sin 
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kategori. Såhär uttrycker sig exempelvis IP 4 när hon förklarar sin upplevelse av att represen-

tera andra inom sin kategori: 

 
Det är standard att de ställer frågor som rör den minoritetsgrupp man tillhör. Lite såhär 

frågor som: är det okej att göra såhär, vad tycker NI om det? Så ska man uttrycka sig för 

en hel grupp av människor fastän alla tycker ju säkert inte på samma sätt som mig. Man 

blir den personen som de kan komma till för att bocka av en fråga som rör den gruppen 

och det tror jag är jättevanligt. 

 

Trots att IP 4 uttrycker sig enligt ovan är det dock viktigt att poängtera att detta inte är något 

som samtliga respondenter upplever. Två av dem har aldrig erfarat denna typ av känsla, dock 

menar en av dem att hon mycket väl kan förstå att denna symbolism förekommer. Ytterligare 

en respondent, IP 2, uttrycker sig också annorlunda i förhållande till IP 4, då hon säger: 

 
Eh… jag skulle mer säga i sådant fall att jag representerar kvinnofolket mer än vad jag 

representerar min etnicitet som invandrarkvinna. 

 

Vidare synliggör dock IP 2 sin medvetenhet om att hon tillhör två minoriteter och att det 

ibland är svårt att skilja på vilken av dessa hon faktiskt representerar. Detta gör att det Wahl et 

al. (2011) presenterar, gällande att de som tillhör en minoritet anses spegla hela sin kategori, 

inte bekräftas. Ytterligare som inte bekräftar teorin om organisationskultur, är det faktum att 

de intervjupersoner som faktiskt upplever sig som representanter för hela sin kategori, upple-

ver sig som en representant vid besvarandet av frågor gällande den kategorin denne tillhör, 

snarare än att dennes prestation får spegla hela deras kategori. Detta är alltså något som sätter 

sig emot det som Wahl et al. (2011) belyser i teorin där författarna menar på att om ett indivi-

duellt misslyckande, sett till prestation, sker hos en som tillhör en minoritet drabbar det även 

resterande inom gruppen. 

 

Wahl et al. (2011) förklarar även att en vanlig anledning till symbolism kan vara själva synen 

på att kvinnor inte sällan är bristande sett till ledaregenskaper, vilket också är en åsikt som går 

att urskilja hos två av våra respondenter, IP 3 och IP 1, då de förklarar följande: 

 
Jag tror att vi kvinnor borde ta för oss lite mer för att visa att vi också kan, och för att vi 

ska kunna ändra på normen. 
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När vi väl får ett ledarjobb så är vi rätt duktiga och ambitiösa, men det är det där första 

tillfället att få ett jobb som är svårt. 

 

Vi tolkar det alltså som att det vanligtvis blir synligt att kvinnor med utländsk bakgrund fak-

tiskt är duktiga och kvalificerade ledare, men att de sällan får chansen på grund av de fördo-

mar som finns gällande kvinnor som ledare eller att de inte heller uppfyller normen. 

 

Flertalet respondenter benämner också att de upplever att sin karriärutveckling hämmas på 

grund av att de tillhör fler minoritetskategorier. IP 6 belyser detta då hon upplever att det är 

tufft att till en början tillhöra kategorin kvinna och att det i sig påverkar hennes karriärmöjlig-

heter då hon ställs inför en manlig könsnorm. Att hon sedan även har utländsk bakgrund upp-

lever hon gör det än svårare för henne då hon även möter en norm som sätter sig emot hennes 

etnicitet. Att bekämpa dubbla normer upplever respondenten som inte optimalt och belyser att 

det är något som påverkar karriärutvecklingen negativt för kvinnor med utländsk bakgrund. 

Detta går att likna med det som Wahl et al. (2011) belyser i teorin, att normer och avvikare 

även kan synliggöras gentemot andra kategorier än endast kön. De menar på att det exempel-

vis finns personer som ställs inför just dubbla normer och att det medför ytterligare hinder 

gällande karriärmöjligheter. Detta bekräftas än en gång och nu av IP 4 som uttalar sig enligt 

nedan: 

 
Alltså jag tror att det handlar om allt, att man är en ung kvinna och rasifierad. Jag tror att 

det är åldern, att man är kvinna och att man är rasifierad som påverkar och är avgörande.  

 

Vi tolkar detta som att hon menar att även hennes ålder är ännu en kategori som påverkar 

hennes karriärutveckling, utöver kön och etnicitet. Det påvisar tydligt att det är högst aktuellt 

att studera intersektionalitet som helhet och dess innebörd då även kategorier som exempel-

vis ålder alltså kan ses som en påverkansfaktor på karriärmöjligheter. 

 

Det framkommer också att alla intervjupersoner upplever att det finns tydliga policys, som 

påvisar att organisationer exempelvis ska arbeta med jämställdhet och att ingen ska diskrimi-

neras på grund av sitt kön eller beroende på vilken bakgrund personen i fråga har. IP 1 menar 

dock att det här endast är något som organisationen hon arbetar inom påvisar utåt och att hon 

inte upplever att de faktiskt försöker arbeta för en mer jämställd ledning. Detta går att koppla 

an till det motståndsarbete mot jämställdhet som Wahl et al. (2011) benämner i teorin. För-
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fattarna belyser att organisationer gärna visar en bild utåt av att de kämpar för jämställdhet, 

men att de sedan inte aktivt arbetar för det. Anledningen till avståndstagandet från jämställd-

hetsarbete menar Wahl et al. (2011) beror på att organisationer vill bevara den manliga norm 

som råder och inte riskera att de som avviker normen får någon form av inflytande. Då IP 1 

arbetar inom en organisation där denna manliga norm gör sig tydlig går det att tolka att det 

teorin säger stämmer in i detta fall. IP 2 ställer sig dock emot teorin då hon benämner att hon 

upplever att hennes arbetsplats faktiskt arbetar aktivt med jämställdhet. Det bevisas i all en-

kelhet genom att se till organisationens ledning. Hon är en av få som menar att det finns en 

spridning sett till nationaliteter inom ledningsgruppen, vilket då är ett bevis på att företaget 

faktiskt ger inflytande till personer med utländsk bakgrund och därmed verkställer befintliga 

policys. 
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5. Diskussion och slutsats 
I följande del diskuteras det som presenterades i föregående avsnitt. Ett kritiskt förhållnings-

sätt eftersträvas för att finna eventuella alternativa tolkningar. En jämförelse i förhållande till 

tidigare forskning sker även, för att påvisa skillnader och likheter, likväl som en kritisk re-

flektion över undersökningens metodval genomförs. I förhållande till studiens syfte och fråge-

ställning presenteras sedan en slutsats, och slutligen framförs exempel på vidare forskning 

som anses nödvändig. 

 

5.1. Resultatdiskussion 
Studiens syfte, att beskriva om och på vilket sätt intersektionalitet påverkar karriärmöjligheter 

inom hierarkiska organisationer med hjälp av uppfattningen hos kvinnor med utländsk bak-

grund, går att besvara med hjälp av vår empiri och analys. Likaså hur de upplever sin möjlig-

het till karriär går att tyda i vår studie. Utifrån avsnittet ovan går det att konstatera att inter-

sektionalitetens betydelse på vertikal karriär är påtaglig. Hur den tar sig uttryck varierar dock 

beroende på vem som uttrycker sig. Nästan alla områden inom organisationskultur, som vi 

tidigare berört i teoriavsnittet, har en inverkan på karriärer och påverkar möjligheten till avan-

cemang för kvinnor med utländsk bakgrund. Dessa delar upplever vi skapar en ’ond cirkel’, 

där det ena gör att det andra fortgår. Likaså är det svårt att genom vår studie generalisera i och 

med dess storlek. Däremot uttrycker sig respondenterna allt som oftast i samklang, vilket för-

enklar och tydliggör bilden över hur situationen faktiskt ser ut för kvinnor med utländsk bak-

grund. 

  

Vi upplever svårigheter i att konstatera ifall det finns en medvetenhet gällande om homoso-

cialitet råder inom organisationer idag, men att det är fullt möjligt att spekulera i att homoso-

cialitet kan vara det som ligger till grund för det faktum att vita män idag är de som dominerar 

inom företagsledningar. Möjligt att fastställa är att dessa homogena ledningar kvarstår, vilket 

enligt vår studie anses bero på ovetande eller ignorans gällande dess existens. Detta bekräftar 

även den tidigare forskning som gjorts av Healy et al. (2011) som menar att brist på medve-

tenhet hos vita män i ledande positioner, gällande rasism och sexism, är centralt när det kom-

mer till att problemet fortgår, vilket även Statens offentliga utredning (SOU 2014:34) påvisar. 

Intressant är dock att kvinnor med utländsk bakgrund har vetskap om problematiken gällande 

att homogenitet råder inom ledningar, medan män anses ovetande vilket gör att problemet 

kvarstår. Det är därför tänkvärt att ställa sig frågande till hur detta kan komma sig. Har det att 
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göra med det faktum att kvinnor anses ha egenskaper som lägger stor vikt vid goda relationer 

och därför ser värdet i kompletterande egenskaper och kvaliteter, för att skapa välfungerande 

team? Eller är det enbart för att män vill bevara den makt de genererar i och med att låta 

denna homosocialitet fortgå? 

 

Det är tydligt att majoriteten anser att rekryteringsprocesser sker på orättvisa grunder med 

anledning av denna homosocialitet. Det framkommer att egenskaper värderas olika beroende 

på om det är en man eller kvinna som innehar dem, samtidigt som kompetensen hos kvinnor 

med utländsk bakgrund många gånger ifrågasätts då de inte upplevs som tillräckligt kvalifice-

rade. Det här är något som bekräftar det resultat som tidigare forskning även påvisar, då det 

bland annat har framkommit att kvinnor med utländsk bakgrund måste jobba mer och gör det 

oftast bättre. Detta för att bevisa och synliggöra den kompetens de menar att de har, då det 

vanligtvis upplevs att det finns en misstänksamhet gentemot den (SOU 2014:34). Trots det 

faktum att majoriteten ändock menar att det inte finns några skillnader mellan män, kvinnor 

eller bakgrund sett till ledarkompetenser, så framkommer det ändå att män i vissa fall är bättre 

ledare. Det här argumenteras genom att kvinnor har en tendens att hävda sig en aning mycket, 

när de väl uppnår ledande positioner, för att passa in i rollen. Intressant att ifrågasätta är om 

detta beror på att det faktiskt är så eller om det snarare upplevs så, för att en kvinna inte för-

väntas passa in på en roll som män oftast innehar. Oavsett svar på frågan så finns det liknelser 

med det som Due Billing (2011) i sin studie kommer fram till. Att kvinnor många gånger för-

ändras för att leva upp till hur en chef ’ska vara’ vilket ofta genererar ett negativt utfall. 

 

Oavsett anledning till att homosocialitet fortgår är det ett faktum att män rekryterar de som 

liknar dem själva, vilket är ett hinder för kvinnor med utländsk bakgrund. Detta då de inte 

liknar en vit man varken sett till kön eller etnicitet, vilket tyder på att intersektionalitet påver-

kar karriärmöjligheter negativt. Denna homosocialitet är dock inget som tydligt framkommer 

eller tar plats i den tidigare forskning som vi valt att belysa i vår studie, utan det är snarare 

något som går att tyda ’mellan raderna’. Detta bland annat då Sanchez-Hucles och Davis 

(2010) förklarar att kvinnor med utländsk bakgrund har begränsade chanser i rekryteringspro-

cesser just för att deras situation beskrivs som mer komplex. De kan inte dra nytta av någon 

kategori de tillhör, varken att de är kvinna eller utrikesfödd, då män inom ledningar söker sig 

till andra vita män. 
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Hand i hand med homosocialitet finns inkludering och exkludering enligt oss. I vår studie 

framkommer det att kvinnor med utländsk bakgrund inte ser sig själva som exkluderade rent 

generellt, men när de diskuterar på mer detaljerad nivå blir det tydligt att de inte alltid inklud-

eras. Som går att tyda i empirin och analysen upplever endast en av sex att arbetsplatsen är 

jämställd och att det inte råder någon form av diskriminering i och med exkluderingar. Detta 

benämns bero på VD:ns nolltolerans mot diskriminering. Här menar vi att om problemet går 

att lösa genom att enbart ändra inställning till det, känns det enkelt att både motverka och av-

sluta rådande problem. Vi ställer oss därför frågande till varför problemet fortfarande är så 

pass etablerat. Vidare nämner samma kvinna att VD:ns inställning även speglas ner i organi-

sationen och ger avtryck i organisationskulturen, vilket då ökar vår förståelse för att proble-

met inte är enkelt att förändra, då en företagskultur enligt vår uppfattning sällan förändras 

med enkelhet. Att ledningars inställning speglas i organisationskulturer kan alltså vara en an-

ledning till att problemet med exkluderingar fortgår. 

  

Det är även av intresse att lyfta det faktum att det som vi tolkar som exkluderingar också, av 

intervjupersonerna, uppfattas vara egna val. Detta då respondenterna bland annat uttrycker att 

det kan handla om att kvinnor inte söker sig till ledande roller, för att istället prioritera famil-

jeliv. Om så istället är fallet, är det underligt att dessa prioriteringar vanligtvis tillskrivs och 

förväntas av kvinnor, då även män kan göra egna val och också borde förväntas värna om 

familjen. Det känns snarare som könsneutrala val och ingenting som bör tillskrivas kvinnor 

som det framkommer att det gör idag, vilket enligt oss upplevs föråldrat. Dock går det att spe-

kulera kring ifall detta val, att prioritera familjen, snarare är något kvinnor skyller på då de är 

medvetna om att det ändock är något som förväntas av kvinnor, men att det i själva verket 

handlar om det som Due Billing (2011) tar fram i sin studie. Nämligen det faktum att kvinnor 

många gånger väljer att inte söka sig till ledande tjänster av ren rädsla och osäkerhet på grund 

av den manliga dominans som råder, vilken de upplever sig exkluderade utav. 

 

Känslan av exkludering upplevs även grunda sig i frånvaro av öppenhet och tydligt arbete 

med att motverka just frågor som rör diskriminering. 50% upplever exempelvis att diskrimi-

nering är ett stigmatiserat ämne inom deras arbetsplats och att det med grund i det sällan be-

rörs eller diskuteras, vilket genererar en känsla av rädsla och obehag gällande att ta upp pro-

blemet. Det här är möjligt att likna vid det som Statens offentliga utredning (SOU 2014:34) 

sammanfattar, då de menar att problemet kring ojämlikheter fortgår med grund i att det sällan 

berörs. Detta då den som tar upp problemet ofta blir problemet själv, just på grund av att 
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denne tar upp något som skapar en obekväm stämning. Det går alltså att avläsa att organisat-

ioner som inte arbetar öppet och aktivt med jämställdhetsfrågor skapar osäkerhet och rädsla 

kring ämnet. Vilket också sker när organisationer enbart genererar en bild av att denna typ av 

arbete existerar, men att det i själva verket råder passivitet gällande dessa frågor. Vi tolkar det 

därför som värdefullt att organisationer tar ansvar och etablerar en självklarhet gällande att 

både diskutera och arbeta med jämställdhetsfrågor. Vi ställer oss frågande till vad som upp-

levs vara värdet i att inte arbeta med detta utan istället enbart få det att se ut som det sker ak-

tiva val för att motverka jämställdhetsproblem. Uppenbarligen så finns en vetskap i värdet i 

att sträva efter jämställda förhållanden och att det är något som skapar legitimitet hos organi-

sationer. Dock lär det finnas något som är negativt med jämlikhetsarbeten inom organisation-

er eftersom problemet fortgår. Vad är det som de förlorar och som vi inte kan tyda, är det 

tidskrävande eller kostar det pengar? 

 

Något som i vår studie dock uppmärksammas mer än andra faktorer gällande hinder i karriär-

utvecklingen, vilket också bekräftar det som presenteras i Statens offentliga utredning (SOU 

2014:34), är värdet i informella nätverk. Nätverk är något som upplevs avgörande för samt-

liga kvinnor med utländsk bakgrund och de menar att detta underlättar för att få jobb. Störst 

värde poängteras finnas i yrkesmässiga nätverk, men kvinnorna berör även sociala aktiviteter 

som en del av sina nätverk. Dock framkommer här att det sällan sker aktiviteter med kollegor 

utanför arbetstid. Det nämns att det sker träffar vid fåtal tillfällen, men inte så mycket mer. 

Detta kan såklart vara fallet, men det är även en intressant tanke att detta kanske inte är märk-

bart för personen i fråga, då Wahl et al. (2011) menar att exkluderingar ofta inte är synliga för 

de som faktiskt inte är en del av nätverket. Tanken slår oss alltså här att det kanske genomförs 

sociala träffar efter arbetstid, men att det sker exkluderingar på grund av de fler kategorier 

kvinnorna tillhör. Det uttrycks oavsett att kvinnorna med utländsk bakgrund har jobbat hårt 

för att utöka sina nätverk då de upplever att de tidigare var bristande, men att de är så pass 

viktiga att de kräver aktivt jobb. Vi upplever det dock svårt att avgöra om detta verkligen har 

att göra med att de är kvinnor och har utländska bakgrund, då nätverk är något vi alla måste 

jobba med oavsett kön och etnicitet. Det är ingenting som kommer gratis, även om vi kan ha 

förståelse för att de med utländsk bakgrund möjligtvis kan ha barriärer i att utveckla nätverk i 

form av exempelvis språk. 

 

Anledningen till att vi tror att språk kan vara en svårighet är då det är något som flertalet berör 

som en påverkansfaktor. Bland annat framkommer det att det existerar tveksamheter till yr-
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kesroller som innefattar exempelvis mycket språkhantering, när de innehas av kvinnor med 

utländsk bakgrund. Framförallt av män med svensk bakgrund då de har svårt att förlita sig på 

den kompetens som råder, samtidigt som de inte heller stöttar de kvinnor som innehar de rol-

ler som faktiskt kräver ett visst språkbruk. En tidigare forskning av Statens offentliga utred-

ning (SOU 2014:81) berör även detta då de menar att kvinnor många gånger upplever osäker-

het på grund av just brist på stöd. Likaså framkommer det att det existerar fördomar och 

kommentarer av negativ karaktär även om exempelvis språkbruk sker utan brytning. Detta på 

grund av att andra förväntar sig att de inte skall tillämpa det svenska språket felfritt i och med 

att de har avvikande utseende i jämförelse med en vit svensk. Det här är något som bekräftar 

det faktum att utseendet har en avgörande roll och påverkar karriärutveckling (SOU 2014:34). 

Vi upplever det som att utsidan ger insidan en chans. Har du utseende likt en vit man, kan 

exempelvis kompetensen anses bättre än vad den egentligen kanske är, samtidigt som utseen-

det även kan utgöra ett hinder då kompetensen nedvärderas på grund av att utseendet inte lik-

nar en vit man. Det känns dock aningen förlegat att döma andra efter utseende, framförallt då 

de utseendemässiga skillnaderna i samhället idag är stora. Vi borde vara väl medvetna om att 

det inte på något sätt behöver påverka prestationer.  

 

Att vara avvikare sett till den norm som råder kan enligt teorin skapa en symbolism, där bland 

annat kvinnor med utländsk bakgrund blir representanter för sin kategori. Det här är något 

som vår studie inte går helt i linje med då enbart hälften upplever detta. Intressant är dock det 

faktum att de respondenter som inte upplever sig vara symboler för sin minoritetskategori, 

ändock uttrycker sig i ’vi-form’. Det kan tydas som att de trots allt ser sig själva som avvikare 

och att de pratar om kategorin i helhet, snarare än om varje individ individuellt, utan att de 

själva är medvetna om det. Kan detta möjligtvis ha sin grund i att de blir behandlade på ett 

avvikande sätt, eller är det för att de själva anser sig vara avvikande? Det går även att anta att 

det har sin grund i det som Due Billing (2011) kommer fram till i sin studie, då hon menar att 

’vi-grupper’ många gånger skapas som en av de vanligaste åtgärderna för att hantera ojämlik-

heter.  

  

Påtagligt blir det faktum att det som kvinnor med utländsk bakgrund upplever inom organisat-

ioner anses vara en effekt av samhället, framförallt sett till normer. De menar alltså att sam-

hället influerar och styr företags prioriteringar, vilket mycket väl kan vara fallet. Frågan är ju 

dock vad som faktiskt kommer först? Givetvis tvingas organisationer idag att leva upp till de 

förväntningar som samhället har, för att skapa legitimitet på arbetsmarknaden. Däremot tror vi 
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inte att det går att undgå det faktum att anställda påverkas av normer och värderingar som 

florerar inom organisationer, vilka de sedan tar med sig ut i samhället. Det blir därför intres-

sant att spekulera i vad som är enklast att förändra, samhället i stort eller organisationer. Där-

emot framkommer det även att exkluderingar och därmed diskrimineringar vanligtvis sker i 

större grad inom organisationer, snarare än generellt i samhället. Tyder det här då på att det 

ena inte alls influeras av det andra? Vi förmodar att anledningen till att detta sker i större grad 

inom organisationer, kan ha sin grund i att det i samhället inte sker rekryteringar. I samhället 

pågår inte val på samma sätt, vilket därför inte skapar möjligheter för homosocialitet att råda, 

exkluderingar att ske samt normer att styra. Samhället består inte enbart av vita män, utan det 

finns en spridning och heterogenitet, som vi tror ökar känslan av inkludering då kvinnor med 

utländsk bakgrund inte är en lika påtaglig minoritet där. Just samhällets betydelse när det gäl-

ler normer är ingenting som den tidigare forskningen berör. Den tidigare forskningen, bland 

annat Due Billing (2011), lägger istället vikt vid att beskriva strategier som vanligtvis tas till 

för att ta sig runt rådande norm. Detta är ingenting som vi upplever existerar utan det är sna-

rare vanligt att acceptera rådande förhållande och ’skylla’ det på samhällets inverkan. 

 

Att påvisa lösningar på detta probleme känns svårt. Enligt vår uppfattning skulle problemet 

inte längre existera om det fanns en enkel lösning att tillta. Vi ser att faktorerna som tidigare 

berörts hänger samman och att de tillsammans skapar en ond cirkel som gör att problemet 

ständigt fortgår, där de alla på olika sätt gör att kvinnor med utländsk bakgrund upplever att 

sina möjligheter till karriär är begränsade. Homosocialiteten som råder inom de flesta organi-

sationer genererar en mansdominans som gör att en maskulin kultur även är påtaglig. Att detta 

existerar tycks ha sin grund i den könsordnande process som råder i och med rekryteringar 

som inte sker på korrekta grunder, vilka istället synliggör och skapar en könsmedvetenhet. 

Det i sin tur gör att exkluderingar blir påtagliga i form av exempelvis fördomar gällande bland 

annat kvalifikationer, personlighet och nätverk. Exkluderingar tydliggör då även vilka som 

anses vara avvikare och därmed inte passa in på den norm som är acceptabel, vilket vanligtvis 

är en man med svensk bakgrund. Likaså skapar dessa normer generaliseringar för de som inte 

faller in under den, samtidigt som normer synliggör värdet i att tillämpa ett intersektionellt 

perspektiv. Detta för att undvika att homosocialitet inte fortgår, vilket den gör om normen 

ständigt eftersträvas. Cirkeln är sluten och vi upplever det svårt att peka på vad som faktiskt 

ligger till grund för problemet. 
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Det framkommer dock att den förändring kvinnor med utländsk bakgrund önskar att genom-

föra för att motverka problemet, är att anställa fler kvinnor inom ledande positioner, gärna 

med utländsk bakgrund. Att genomföra detta i form av kvotering är ett alternativ, men något 

som vi tror skulle skapa reaktioner. Det framkommer att en mansdominerad ledning kan bero 

på att rulliansen på ledande positioner är låg och att det därav är flest män inom positionerna. 

Likaså argumenteras för att det finns förväntningar på att det är män som skall sitta i ledning-

en inom större företag. Det kanske inte är så konstigt att dessa förväntningar finns, med tanke 

på att det är vita män som utgör normen, vilket gör att det är de som vanligtvis besitter le-

dande positioner. För att bryta detta kan kvotering vara ett alternativ. Att dock byta ut en re-

krytering som inte är till fördel för kvinnor med utländsk bakgrund mot kvotering som istället 

skulle gynna dem, med tanke på hur fördelningen idag ser ut, skulle säkerligen skapa andra 

diskussioner. Diskussioner där det påtalas att diskriminering då istället sker gentemot de som 

idag faller in under normen, nämligen män med svensk bakgrund. 

 

5.1.1. Bidrag 

Vi upplever att vår studie synliggör problemet som finns gällande att intersektionalitet som 

forskningsämne är bristande. Det framkommer tydligt att det är värdefullt att genomföra stu-

dier som tar hänsyn till flertalet kategorier i kombination. Detta för att få en mer korrekt bild 

av verkligheten, vilket även blir påtagligt då respondenterna i denna studie själva finner svå-

righeter i att påvisa vilken kategori som orsakar ett visst utfall. Värdet i ett intersektionellt 

perspektiv synliggör även att den tillämpade teorin är aningen bristande i och med det faktum 

att den till största del fokuserar på enbart en kategori. Därav är det önskvärt att utveckla denna 

med fokus på flertalet kategorier utöver enbart kön. Studien påvisar att intersektionalitet har 

en inverkan och att det skapar fler hinder i karriärutvecklingen än om du tillhör det som anses 

vara det normala, vilket också är något som bekräftar det som forskare i tidigare studier har 

spekulerat kring.   

 

5.2. Metoddiskussion 
Nu, efter studiens genomförande, upplever vi vårt val av metod lämplig. Den kvalitativa me-

toden, i form av semistrukturerade intervjuer, gjorde det möjligt att samla in den önskade em-

pirin med fokus på respondenternas upplevelse gällande det problemområde vi valde att foku-

sera på. Dock är det av vikt att poängtera att vi upplevde fåtalet nackdelar i och med valet av 

att genomföra telefonintervjuer. Vid ett personligt möte hade exempelvis möjligheten att ob-

servera intervjupersonerna varit större. Hur personerna i fråga använde kroppsspråk och ut-
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tryckte sig hade möjligtvis bidragit till ytterligare tolkningar av de svar vi fick. Vidare upp-

levde vi att kvaliteten på inspelningarna av intervjuerna blev aningen bristande, då responden-

terna spelades in via högtalarläge på telefonen. Detta medförde att det ibland, under transkri-

beringen av empirin, var svårt att tyda vad respondenten sade, vilket medförde att vi lyssnade 

igenom datan fler gånger för att undvika misstolkningar.   

 

Något som det också går att föra en diskussion kring är valet av urvalsmetod. Vi tillämpade 

som tidigare nämnt ett snöbollsurval, vilket medförde att vi inte hade möjlighet att påverka 

valet av respondenter i större grad än utefter våra urvalskriterier samt inom vår avgränsning. 

Detta orsakade att vårt slutliga urval enbart innefattade tre olika etniciteter, vilket kan anses 

vara en begränsning då det enligt oss snarare hade varit optimalt att nå ut till kandidater där 

samtliga representerar olika etniciteter. Vi upplevde dock inte detta som en påtaglig påver-

kansfaktor under studiens gång, men något som med fördel bör vara i åtanke i vidare studier. 

Vi är också medvetna om svårigheterna gällande att generalisera våra svar utifrån vår studie. 

Under avsnittet om kvalitetskriterier motiveras varför vår studie trots detta är trovärdig. Utö-

ver det upplever vid dock att studiens generaliserbarhet hade ökat i och med flertalet intervju-

personer, vilket hade varit aktuellt och nödvändigt i en större studie. Detta hade då även ökat 

chanserna för att representera flertalet etniciteter och därmed spegla den mer korrekta fördel-

ningen av de olika bakgrunder som faktiskt finns i Sverige idag.  

 

5.3. Slutsats 
Den slutsats vi kan dra utifrån studien är att intersektionalitet, i form av att tillhöra fler än en 

kategori, påverkar möjligheten att klättra inom organisationer och därmed göra vertikal kar-

riär. Denna påverkan tenderar till största del att vara av negativ karaktär och genererar flerta-

let hinder, snarare än möjligheter, för kvinnor med utländsk bakgrund. Målgruppen i fråga 

upplever i och med detta att sin möjlighet till karriär är begränsad, vilket har sin grund i dessa 

hinder. 

 

De mest framtydande hindren är rådande mansdominerade ledningar, bristande nätverk samt 

samhällets inverkan på organisationer. Homogena ledningar fortgår ständigt då rekryteringar 

genomförs på felaktiga grunder, där homosocialitet råder och en mansnorm eftersträvas. Detta 

gör att kvinnor med utländsk bakgrund, som inte passar in på normen, förbises och upplevs 

som bristande sett till kompetens. Här gör sig intersektionalitetens negativa inverkan än mer 

tydlig, då dessa kvinnor tvingas bekämpa dubbla normer på grund av de två minoritetsgrupper 
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de tillhör, vilket alltså begränsar deras möjlighet än mer. Nätverk upplevs vara hinder i och 

med språkbarriärer och färre kontakter på grund av kvinnornas bakgrund. Samtidigt målas 

samhället upp som något som styr handling och inställning gällande denna problematik inom 

organisationer, och det blir påtagligt att utan en förändring på samhällsnivå kommer proble-

men gällande de diskriminerande förhållandena på organisatorisk nivå att fortgå. Samman-

fattningsvis går det alltså att konstatera att organisationskultur spelar en viktig roll, men att 

även andra utomorganisatoriska faktorer har en avgörande roll. 

 

5.4. Vidare forskning 
Det har under studiens gång blivit påtagligt att ämnet generellt kring intersektionalitet är bris-

tande, sett till dess forskning. Den tidigare forskningen vi tagit del av är tydlig med att påpeka 

att kön och genusfrågan numera är ett etablerat forskningsområde, men att enbart kategorin 

kön inte ger en fullständig bild om syftet är att studera just jämställdhet. För att få en mer kor-

rekt bild krävs därför att ytterligare kategorier tas i beaktning, vilket vi i vår studie har gjort. 

Vidare forskning krävs dock med hänsyn till just kön och etnicitet, både sett till forskning av 

kvalitativ samt kvantitativ karaktär, för att faktiskt förstå värdet i dess effekt och inverkan. 

Dels för att etablera en vetskap gällande värdet av att ha olika kategoriers betydelse i åtanke, 

dels för att skapa en medvetenhet kring de icke jämställda förhållanden som faktiskt råder på 

arbetsmarknaden sett till intersektionalitet. 

 

Likaså har det framkommit, ur vår empiri, att den avgränsning vi har gjort, alltså att endast se 

till kategorierna kön och etnicitet, inte är optimal. Detta då flertalet respondenter berört andra 

kategorier, framförallt ålder men även klass, vilket tyder på ett värde i att ha fler kategorier i 

beaktning vid jämställdhetsstudier, för att få en rättvis bild. Intressant hade även varit att göra 

ytterligare avgränsningar inom etnicitet och studera skillnader beroende på bakgrund, då det 

utav vår studie gick att urskilja vissa meningsskiljaktigheter på detaljnivå, beroende av re-

spondenternas ursprung.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Inledande del 

•! Presentera oss själva. 
•! Förklara studiens syfte samt intervjuns olika områden.                           
•! Förklara att de har rätt att avbryta intervjun, inte svara på frågor de inte vill och att de 

kommer vara anonyma i själva arbetet. 
•! Fråga om det är okej att spela in intervjun. 

  
Personliga frågor 

•! Berätta kort om dig själv; namn, ålder och din bakgrund (utländsk bakgrund). 
•! Berätta kort om ditt arbete, vad gör du på dagarna? 
•! Trivs du på ditt nuvarande arbete? 
•! Var är du om 5 år i din karriär? 
•! Kan du berätta lite mer om organisationen i helhet? 

o! Hur stor är den? 
o! Finns den på fler ställen än i Stockholm? 
o! Är det möjligt att klättra och göra karriär? 

  
Karriär 

•! Skulle du vilja göra karriär på din nuvarande arbetsplats? 
•! Vad skulle nästa steg vara för dig i din karriär? 
•! Hur upplever du din möjlighet till karriär? 

o! Finns det positioner som är naturliga för dig att avancera till? 
•! Finns det något som skulle kunna hindra dig från att avancera? 

o! I sådant fall vad? 
•! Hur ser du på allas lika möjlighet att bli befordrade inom det företaget du jobbar på, 

förutsatt att alla är kvalificerade? 
o! Har alla samma chans? 

  
Homosocialitet 

•! Hur upplever du att rekryteringen av högre positioner, t.ex. chefer, är på din arbets-
plats? 

o! Är den jämställd sett till kön och etnicitet? 
•! Finns det några likheter i de som anställs som chefer/ledare på din arbetsplats? 

o! I sådant fall vilka? 
•! Viss tidigare forskning säger att en och samma egenskap kan uppfattas på olika sätt 

beroende på om det är en kvinna eller man har egenskapen, vad säger du om det? 
o! Och tror du att det är ytterligare skillnad om personen har utländsk bakgrund? 

•! Varför tror du att det är vanligt att tillskriva en kvinna vissa egenskaper och en man 
andra egenskaper? 

o! Och varför tillskrivs de med svensk bakgrund vissa egenskaper och de med ut-
ländsk bakgrund andra egenskaper? 
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Inkludering och exkludering 
•! Kan du förklara om, och i sådant fall hur, du upplever att din arbetsplats jobbar med 

jämställdhetsarbete? 
o! Finns det tydliga jämställdhetsplaner och policys exempelvis? 

•! Hur upplever du att ledningens bild är av hur jämställdheten ser ut på sin arbetsplats? 
o! Stämmer den överens med hur verkligheten ser ut eller är den felaktig? 

•! Hur upplever du ledningens inställning till ett eventuellt problem gällande bristande 
jämställdhet? 

•! Hur pratar man om diskriminering på din arbetsplats? 
o! Är det okej att prata om det och gör man det öppet? 

•! Kan du berätta om ditt kontaktnät? 
•! Kan du berätta om någonting positiv och någonting negativt med att ha ett stort re-

spektive litet kontaktnät? 
o! Upplever du att nätverket påverkar din möjlighet till karriär? 

•! Hur ser kontaktnäten ut på din arbetsplats? 
o! Är samtliga välkomna i de kontaktnät som finns? 

 
Normer och avvikare 

•! Hur ser fördelningen ut på din arbetsplats sett till kvinnor, män, utländsk bakgrund, 
svensk bakgrund? 

•! Kan du beskriva dina chefer? 
•! Hur skulle du beskriva en optimal chef/ledare? 
•! Vad skulle skillnaden kunna vara i själva ledarskapet mellan en man och en kvinna? 
•! Vad skulle skillnaden kunna vara i själva ledarskapet mellan en kvinna med svensk 

bakgrund och en kvinna med utländsk bakgrund? 
•! Kan du berätta lite om hur du upplever att det är att vara kvinna med utländsk bak-

grund på din arbetsplats? 
•! Viss tidigare forskning hävdar att man som minoritet representerar en kategori, t.ex. 

sin etnicitet, snarare än sig själv, vad säger du om det? 
•! Forskning menar att enbart ca. 1% av alla chefer är kvinnor med utländsk bakgrund, 

varför tror du att det är så? 
 
Övrigt 

•! Om du fick möjligheten att genomföra en förändring på din arbetsplats, kring jäm-
ställdhet, vad skulle du göra då? 
  

Avslutning 
•! Är det något vi inte tagit upp som du vill tillägga? 
•! Är det okej om vi återkommer vid eventuella följdfrågor eller oklarheter? 
•! Är du intresserad av att ta del av den färdiga uppsatsen? 
•! Fråga om ytterligare respondent på grund av vårt snöbollsurval. 
•! Tacka så mycket. 
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