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Introduction: According to Swedish law, employers are obligated to work for equal 

treatment of employees regardless of ethnical background, gender, sexual orientation or 

disabilities. Even though individuals are protected against direct work discrimination, 

inequalities can still be present in other ways. Previous research within gender and 

organizational theory include abstract biases such as the glass ceiling and homosocial 

reproduction, terms used as explanations for minorities’ difficulties to reach high 

management positions.        

Purpose: The purpose of the study is to develop the present understanding regarding 

how female managers with a foreign background experience biases and possibilities. 

We have chosen to apply an intersectional perspective on the case in order to enlarge 

our chances of understanding the interaction between ethnicity and gender. Since the 

interaction includes all existing categories a person could be divided within, we have 

been open for the idea that other categories besides the two we are focusing on could 

turn out to be of greater interest among our respondents.  

Method: We have made a qualitative study through an abductive method by collecting 

empirical material in a parallel process with developing our theory chapter. The 

empirical material has been collected by semi structured interviews of female managers 

with foreign backgrounds.  

Conclusion: Besides the biases that hinder women from reaching high management 

positions presented in previous research, we have identified other biases of importance, 

not based on ethnicity or gender. A majority among our respondents experienced their 

young age constitute a bias. Young women are not given the same amount of attention 

as their male peers. It is of importance to implement organizational restrictions in order 

to contribute to an improved work situation among minorities. By doing so, you will 

reach the gendered subtext, constantly reproduced within foremost hierarchical 

structures.       
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Abstrakt 
Titel: Herstory, not history 

Kurs: 4FE03E, Examensarbete för Civilekonomprogrammet 

Författare: Malin Eriksson och Åsa Stendal 

Handledare: Viktorija Kalonaityte  

Examinator: Daniel Ericsson  

Nyckelord: etnicitet, kön, chefskap, feminism, intersektionalitet 

 

Inledning: Enligt svensk lagstiftning är arbetsgivare skyldiga att arbeta för lika 

behandling av anställda oavsett etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning eller 

funktionshinder. Trots att lagen skyddar individer mot konkret diskriminering i 

arbetslivet kan ojämställdhet samt ojämlikhet föreligga på andra sätt. Tidigare forskning 

inom genus- och organisationsteori behandlar abstrakta hinder likt glastaket och 

homosocial reproduktion som underliggande förklaringar till varför minoriteter 

upplever svårigheter med att nå högre chefspositioner.  

Syfte: Syftet med studien är att utveckla förståelsen för hur kvinnor med utomeuropeisk 

bakgrund upplever hinder och möjligheter i chefspositioner. Vi har valt att applicera ett 

intersektionellt perspektiv för att kunna tolka samspelet mellan kategorierna etnicitet 

och kön. Då det föreligger en intraaktion mellan fler kategorier än vad vårt fokusområde 

inkluderar, har vi varit öppna för idén att andra kategorier kan vara av större betydelse 

för studiens respondenter.  

Metod: Studien är av kvalitativt slag och vi har genom ett abduktivt arbetssätt samlat in 

empiriskt material parallellt med skapandet av vår teoretiska referensram. Materialet har 

samlats in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med sju kvinnor med 

utomeuropeisk bakgrund i chefspositioner.   

Slutsats: Utöver de hinder som föreligger kvinnor att nå högre chefspositioner som 

presenterats i tidigare forskning har även andra hinder framkommit som visat sig vara 

av betydelse utifrån andra kategorier än etnicitet och kön. Flertalet respondenter 

upplevde att deras ålder varit ett väsentligt hinder, då unga kvinnor inte blir lika 

uppmärksammade som män. För att för kunna bidra till en bättre arbetssituation för 

minoriteter är det viktigt att genomföra organisatoriska förändringar för att nå de 

underliggande könsskillnaderna som ständigt reproduceras inom framförallt hierarkiska 

organisationsstrukturer.  
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Tack! 
 

 

Till att börja med skulle vi vilja tacka vår fantastiska handledare Viktorija Kalonaityte 

som på ett mycket välvilligt sätt guidat oss och givit oss värdefulla råd beträffande det 

feministiska forskningsområdet under arbetsprocessen. Utan dig hade vi varit vilsna i 

den feministiska djungeln. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår examinator Daniel Ericsson som under 

seminarietillfällena utmanat oss till att utveckla vår förståelse samt löpande under 

processens gång bidragit med betydelsefulla åsikter. 

 

Slutligen vill vi tacka våra sju underbara respondenter - utan er hade studien aldrig 

varit genomförbar! Ni har genom era personliga erfarenheter låtit oss ta del av svåra 

såväl som glädjefyllda händelser ur era liv. Ni skall bara veta vilken inspiration ni 

dessutom har givit oss för det kommande arbetslivet vi nu ställs inför.  

 

Vi är mer än redo att slå oss igenom glastaket.  

 
 
 
 
 
         Malin Eriksson                            Åsa Stendal 
             2016-05-23                      2016-05-23 
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Förord 
 

 

“Jag tycker att uppsatsen är jättebra för det saknas verkligen den… nästa aspekt ifrån 

att du är kvinna och utländsk. Och det är en aspekt som aldrig tas upp. Aldrig någonsin, 

verkligen. [...] För det är ingen som vågar erkänna heller, varken till mig eller sig 

själva, att jag är utländsk. Jag antar att man kan prata om mitt kön för att det är en 

fråga som pågår, men ingen pratar någonsin om mångfald i den aspekten. Eh, och de 

skiljer extremt mycket på, antingen så är det kön, eller så är det etnicitet.  

Det är aldrig båda.” 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Parisa, enskild intervju, 2016-03-31 
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1 Inledning 
 

“Det var en kvinna som alltid beställde en ‘negerboll’. Så här med ett flin… då brukade 

jag svara, ‘vill du ha en chokladboll?’ Min chef tyckte att jag inte skulle bråka med 

kunden, hon sa att det är sånt man får ta.”2  

 

Den blott unga tjejen visste om att kommentaren hon precis fått höra bara var en av 

flera hon skulle behöva möta i arbetslivet - bara en av flera hon även skulle behöva 

acceptera och låta passera. Hon visste mycket väl att kvinnan som beställde en negerboll 

inte bara antydde på hennes hudfärg. Hennes utsatthet berodde även på hennes unga 

ålder och att hon var tjej. Hon var också medveten om att hon borde vara tacksam för att 

hon faktiskt har ett arbete, då många tjejer i hennes ålder säkert skulle vilja byta plats 

med henne. Eftersom hennes chef ansåg att hon inte borde påpeka kommentaren, 

tvingade hon sig till att acceptera kvinnans önskemål om “en negerboll” och möta 

hennes flin så gott hon kunde. Det är sådant man får ta. 3 

 

Den mörkhyade tjejens situation är inte unik. Den speglar ett tydligt exempel på 

maktordningar och faktorer som samverkar och medför att ordningen upprätthålls. 

Uppsatsen utgår från arbetsrelaterade händelser av kvinnor med alla möjliga slags 

utländska bakgrunder som alla, trots maktordningar i organisationer, idag besitter 

chefspositioner. Deras berättelser tolkas ur ett intersektionalitetsperspektiv då 

ojämlikheter, hinder och möjligheter inte kan förstås enskilt. Ett intersektionellt 

perspektiv tillåter oss att studera samspelet mellan de faktorer som ligger till grund för 

ojämlikhetssystem. Förhoppnings kan vi därigenom bidra till en bättre arbetssituation 

för kvinnor utomeuropeisk bakgrund, men även skapa bättre förutsättningar för unga 

tjejer likt den mörkhyade flickan på cafét.  

 

 

 

 

 

 
                                                
2 de los Reyes, 2014. Inte bara jämställt - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i 
arbetslivet. Stockholm: Elanders Sevrige AB. 
3 de los Reyes, 2014.  



  
 

 2 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns lagstiftning avsedd att skydda minoriteter mot diskriminering i 

arbetslivet. Ett exempel på lagstiftning är Diskrimineringslagen som syftar till att 

motverka diskriminering utifrån sju kategorier: kön, könsöverskridande identitet, etnisk 

tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (SFS 2008:567). 

Lagen kompletteras dessutom av diskrimineringsförebyggande åtgärder. Arbetsgivaren 

skall verka för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män om de utför samma 

arbetsuppgifter samt uppmuntra båda könen att söka lediga tjänster inom företaget. Det 

är dessutom arbetsgivarens skyldighet att arbeta för att lika rättigheter och möjligheter 

föreligger oavsett kön, etnicitet eller ålder. Arbetsgivarens skyldighet att erbjuda lika 

villkor återspeglas i begreppet jämställdhet. Begreppet skall dock inte förväxlas med 

jämlikhet som syftar till människors har lika värde (Schömer, 2009: 208-209). 

 

Trots att företag enligt svensk lagstiftning vidtar åtgärder för likabehandling, är det 

fortfarande inte helt jämställt mellan könen. Kvinnans närvaro på den svenska 

arbetsmarknaden har ökat sedan 1970-talet, vilket medfört att kvinnor idag utgör 

nästintill hälften av Sveriges arbetskraft (Statistiska Centralbyrån, 2016). Trots denna 

positiva utveckling besitter endast en tredjedel av kvinnorna chefspositioner. Statistiska 

Centralbyrån  presenterar statistik från år 2013 över fördelningen av kvinnor i 

chefspositioner i olika sektorer. Andelen kvinnor i chefspositioner är störst inom 

landstinget med en andel på 73,5 procent, även om den totala andelen anställda kvinnor 

uppgår till 79,5 procent. Statistiken visar också att den privata sektorn har lägst andel 

kvinnor i chefspositioner med endast 27 procent (Nannesson, 2016).  

 

Enligt tidningen Chef (André, 2013) föreligger det inte bara skillnader mellan kvinnor 

och män, utan även i fördelningen av individer med utländsk bakgrund i 

chefspositioner. Inom offentlig sektor besitter personer med utländsk bakgrund endast 6 

procent av chefsposterna, trots att den totala andelen anställda med utländsk bakgrund 

uppgår till 14 procent. Situationen ser likadan ut inom privat sektor där totalt 17 procent 

av de anställda har annan etnicitet varav 10 procent besitter chefspositioner. (Statistiska 

Centralbyrån, 2016).   

 

Rosabeth Moss Kanter forskade tidigt kring kön inom organisationer (Alvesson, 

1997:95-96) och presenterar underliggande orsaker till varför kvinnor inte når 
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chefspositioner i lika stor utsträckning som män. Kanter menar att det föreligger hinder 

av abstrakt slag och är högst subjektiva, vilka inte omfattas av diskrimineringslagen. 

 

Underliggande orsaker till varför minoritetsgrupper har svårt att nå chefspositioner kan 

förklaras genom underliggande könsskillnader inom organisationer, strukturella hinder, 

homosocial reproduktion samt fenomen likt glastaket och obalans mellan arbete och 

privatliv.  

 

Med hänsyn till ovanstående hinder som tidigare forskning behandlat, utgår vår studie 

från ett intersektionalitetsperspektiv. Perspektivet används som ett slags verktyg för att 

kunna tolka samverkan mellan till exempel etnicitet, kön, klass och ålder. Studiens 

fokusområde är kategorierna etnicitet och kön. Dock finns det en interaktion mellan 

flera kategorier och vi är lyhörda för att andra kategorier kan vara av större betydelse 

för våra respondenter än etnicitet och kön. Enligt Barad (2003) innebär termen 

interaktion att faktorer kolliderar utan att samverka.  Hon argumenterar istället för att 

använda termen intraaktion, vilket syftar till att faktorer inte är skilda från varandra utan 

påverkar, influerar och i vissa fall till och med förstärker varandra (Lykke, 2005). Ett 

intersektionellt perspektiv bidrar till förståelsen för hur kvinnor med utomeuropeisk 

bakgrund upplever eventuella hinder och möjligheter i chefspositioner till följd av 

kategorierna kön och etnicitet. Eftersom tidigare forskning framförallt har fokuserat på 

kön och karriär istället för etnicitet och karriär, behandlar studien främst genusteori.  
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1.2 Problemdiskussion 

Forskning beträffande organisationer och kön uppkom främst under 1970- och 1980-

talet. Forskare fokuserade då främst på strukturella förhållanden med syftet att 

identifiera vilka strukturer som kan influera kvinnor och män i arbetslivet (Kanter, 

1977). 

 

Rosabeth Moss Kanter (1977) studerade kön i relation till organisationer genom att 

identifiera och tolka förhållanden som kunde ge upphov till ojämställdhet.  Kanter 

motsatte sig särartsfeminismens utgångspunkt som menar att kvinnor och män är 

lämpade för olika slags arbeten. Enligt Kanter finns det inte sådana biologiska 

skillnader och hon var fast om att kvinnans situation i arbetslivet var ett resultat av de 

könsroller som de hade socialiserats in i. 

 

Hon påstod att organisationsstrukturen var avgörande för kvinnans möjlighet att nå 

högre chefspositioner och ansåg att en organisatorisk förändring skulle ha en positiv 

inverkan på främjandet av jämställdhet. Hennes teorier om att det är arbetet som gör 

människan baserades på Adam Smiths och Karl Marxs teser. År 1977 presenterade 

Kanter tre strukturer för att kunna förstå varför kvinnor inte har samma möjligheter som 

män i arbetslivet: möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och frekvensstrukturen.  

 

Möjlighetsstrukturen behandlar det faktum att olika positioner i en organisation medför 

olika karriärmöjligheter, där kön kan påverka vilka möjligheter som erbjuds kvinnor 

respektive män. Maktstrukturen syftar till kön som en avgörande faktor för en persons 

möjlighet att utöva makt, vilket uppfattas svårare för kvinnor. Den sistnämnde orsaken 

är enligt Kanter frekvensstrukturen som visar att kvinnor i vissa situationer blir 

minoriteter, vilket kan medföra en ökad synlighet på arbetsplatsen. Den ökade 

synligheten kan upplevas positivt såväl som negativt beroende på sammanhanget 

(Kanter, 1977).  

 

Joan Acker (1992) bidrog också med ett könsperspektiv inom ämnet organisationsteori 

genom att presentera fyra processer gällande struktur, kultur, över- och underordning 

samt identifiering. Enligt Acker kan olika händelseförlopp inom organisationer påverka 

den sociala konstruktionen av manligt och kvinnligt kön. Hon menade att varken män 
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eller kvinnor kliver in en organisation som klara könsvarelser, utan att det är något som 

skapas allteftersom.  

Till skillnad från Kanter (1977) och Acker (1992, 2006) har andra framstående forskare 

fokuserat på mindre synliga och underliggande processer av könsskillnader. Enligt 

Benschop & Doorewaard (2012) introducerades konceptet gender subtext av Dorothy 

Smith på 1980-talet, vilket på svenska kan översättas till underliggande könsskillnader. 

Konceptet behandlar organisationers komplexitet med över- och underliggande 

ordningar. Dessutom bidrar konceptet till förståelsen för hur processer inom 

organisationer reproducerar åtskillnader mellan kön. 

 

Utöver könsskillnader och strukturella svårigheter har vi i vår studie valt att presentera 

ytterligare tre hinder som kvinnor riskerar att möta i arbetslivet: homosocial 

reproduktion, glastak och problemet med att finna balans mellan arbete och privatliv. 

 

Begreppet homosocial reproduktion introducerades år 1976 av Lipman-Blumen och 

kom därefter att utvecklas av Kanter (1977). Fenomenet innebär att “lika anställer lika” 

och kandidater som inte liknar anställda som redan finns inom organisationen tenderar 

till att väljas bort. I praktiken innebär begreppet att män allt oftare anställer män istället 

för kvinnor. Hur väl en person kan identifiera sig med en viss typ av människa 

återspeglas också i val av anställd. Statistik publicerad av Hensvik, Nordström Skans & 

Åslund (2010) visar att endast 6 procent av de personer som har anställts av en svensk 

chef är av utländsk bakgrund och att 43 procent av de personer som har anställts av en 

chef med utländsk bakgrund själva har utländsk bakgrund. Vi kan därmed anta att 

homosocial reproduktion kan leda till att en slags selektiv urgallring uppstår, medvetet 

eller omedvetet. Enligt Hensvik, Nordström Skans och Åslund är det här 

rekryteringsmönstret vanligt förekommande i mindre företag inom den privata sektorn. 

 

Morrison, White och Van Velsor (1992) presenterar fenomenet glastaket, vilket 

gestaltar den osynliga barriär som används som metafor för orsaker till varför kvinnor 

och andra minoriteter har svårare att nå högre positioner inom organisationer. Ju högre 

chefsposition som eftersträvas, desto större upplevs hindren. Teorier kring varför 

glastaket finns samt hur det kan bemästras är omfattande.  
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Enligt Öun (2012) finns det faktorer som kan förstärka konflikten mellan arbete och 

privatliv och därmed skapa obalans: arbetstimmar, arbetsbörda, utbildningsnivå, antal 

barn och att just vara kvinna. Ju fler kolliderade roller en kvinna har, desto större 

konflikt såväl behov av att kunna prioritera. Eftersom människan är begränsad i både tid 

och energi är chansen minimal att hon lyckas möta samtliga förväntningar hon har på 

sig både som arbetstagare och som mamma. Enligt Öun är nordiska länder särskilt bra 

på att uppmuntra föräldrar till lika fördelning av vård och ansvarstagande av barn. 

Samtidigt finns det länder som förespråkar mer differentiella roller för män och kvinnor 

och som främjar en traditionsenlig familjemodell. 

 

Eftersom ovanstående hinder (underliggande könsskillnader inom organisationer, 

strukturella hinder, homosocial reproduktion, glastaket och obalans mellan arbete och 

privatliv) är behandlade ur ett genusperspektiv, anser vi att det är av betydelse att 

vidareutveckla dem ur ett intersektionellt perspektiv. I en artikel av Lykke (2003) 

diskuterar hon begreppet intersektionalitet som introducerades år 1997 av Kimbérle 

Crenshaw. Begreppet syftar till att undersöka hur maktordningar i samhället samverkar 

genom sociala konstruktioner av till exempel sexualitet, ålder, genus och etnicitet. År 

2012 diskuterade bland annat Yvonne Benschop och Hans Doorewaald 

intersektionalitetsperspektivets tillämpning på underliggande könsskillnader, etnicitet 

och klass. Benschop och Doorewaald visade på bristfällig forskning beträffande kön i 

relation till etnicitet och klass inom organisationer. Genom att applicera ett 

intersektionellt perspektiv på underliggande könsskillnader i organisationer bidrog 

Benschop och Doorewald till förståelsen för hur kön och etnicitet influerar varandra 

samt hur uppfattningen om etnicitet ständigt förändras genom samtal och diskussioner.  

 

Genom att studera en människa ur ett intersektionalitetsperspektiv tillåts forskare 

undersöka en människas situation utifrån flera kategorier. En kvinna är inte endast en 

kvinna utan hon tillhör även en viss etnicitet, åldersgrupp och klass (Eriksson-

Zetterquist & Styhre, 2007). Enligt Roth (2008:13) används 

intersektionalitetsperspektivet för att kunna analysera och tolka hur relationer av över- 

och underordning uppstår och vidmakthålls i ett växelspel mellan kön, ålder, etnicitet, 

sexualitet, funktionshinder och klass.  Ett intersektionalitet uppmärksammar 

maktperspektivets samspel och visar på hur samspelet upprätthålls. I enlighet med 



  
 

 7 

studiens syfte kommer uppsatsen fortsättningsvis att utgå från ett 

intersektionalitetsperspektiv.  

 

Forskning visar att vita män är betydligt mer benägna att nå högre positioner än både 

kvinnor och etniska minoriteter och enligt Yap och Konrad (2009:597) finns belägg för 

att det skulle finnas fördomar gentemot kvinnor som chefer. Fördomarna baseras på att 

kvinnor skulle vara mindre kapabla att leda och ha en chefsposition jämfört med män. 

Relationen mellan stereotyper och minoritetsgrupper med annan etnicitet har inte 

studerats i större utsträckning, dock indikerar tidigare studier på att vita anses vara mer 

kompetenta för chefspositioner än andra etniciteter. Yap och Konrad menar att 

arbetstagare föredrar att bli ledda av vita män samt att chefer skulle föredra att befordra 

män över kvinnor till chefspositioner, vilket är en konsekvens av fördomarna.  

 

Yap och Konrad (2009:593-594) argumenterar för vikten av att forska kring vilken 

betydelse kön och etnicitet har för anställda att bli befordrade. Diskriminering kan 

resultera i en dyr historia, varför mångfald genom alla nivåer av organisationen är 

gynnsamt. Dessutom tenderar mångfaldiga arbetsplatser till högre grader av innovation 

med bättre problemlösningsförmågor, vilket är av betydelse med tanke på 

globaliseringstrenden. 

 

Studiens praktiska bidrag syftar till att utveckla förståelsen för betydelsen av att 

inkludera andra faktorer i diskussionen om hinder för kvinnor i arbetslivet. Det 

teoretiska bidraget är en komplettering till tidigare genusforskning baserat på subjektiva 

upplevelser beträffande hinder och möjligheter utifrån en annan infallsvinkel, då en 

kvinna inte endast är en kvinna. Vi strävar efter att synliggöra kvinnor med 

utomeuropeisk bakgrund i chefspositioner i managementforskningen då de för 

närvarande är underrepresenterade. 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 8 

1.3 Problemformulering 

Hur upplever kvinnor med utomeuropeisk bakgrund hinder och möjligheter i strävan 

mot chefspositioner såväl som i befattningen? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom ett intersektionellt perspektiv utveckla förståelsen för 

hur etnicitet och kön kan influera upplevelser av hinder och möjligheter i karriären hos 

kvinnor med utomeuropeisk bakgrund i chefspositioner.  

 

 

1.5 Fokusområde 

Vi har valt att fokusera på faktorerna etnicitet och kön. Ur ett 

intersektionalitetsperspektiv föreligger det dock en samverkan mellan flera faktorer och 

vi är lyhörda för att andra faktorer kan visa sig vara av betydelse för respondenter. 

 

 

1.6 Definitioner 

Kön = Uppdelning av kvinnor och män utifrån biologiska skillnader (Kalonaityte, 

2008). 

Genus = Ett begrepp för kön när det ses som något som konstrueras av sociala agenter i 

sociala interaktioner (West & Zimmerman, 1987).  
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2 Metod 

 

Följande avsnitt speglar studiens riktlinjer för bland annat tillvägagångssätt, 

ställningstagande och materialhantering. Våra metodiska ställningstaganden har 

influerat val av intervjuform och respondenter samt förhållningssätt gentemot teorier. 

Samtliga val är baserade på studiens syfte att utveckla förståelsen för hur kvinnor med 

utomeuropeisk bakgrund upplever eventuella hinder och möjligheter i chefspositioner 

utifrån kategorierna kön och etnicitet. Metodavsnittet utgår från Bryman & Bell (2010) 

med tillägg av Alvesson och Sköldberg (2008) samt Ahrne och Svensson (2015). 

 

 

2.1 Ontologi och epistemologi 

Som tidigare nämnt presenterar Kanter (1977) tre strukturer som förklaring till varför 

kvinnor har svårare att nå högre chefspositioner jämförelsevis med män. 

Frekvensstrukturen visar att minoriteter tenderar att bli sedda som tillhörande en viss 

kategori, vilket kan medföra en ökad synlighet i arbetslivet. Vi skulle kunna anta att en 

ökad synlighet för en kvinna i en chefsposition kan leda till att hennes kvinnliga 

beteende förstärks eftersom hon är en minoritet. Å andra sidan skulle kvinnan kunna 

antas anamma ett typiskt manligt beteende för att passa in och på så sätt reducera den 

ökade synligheten. Enligt Kanter förlorar ofta kvinnor i chefspositioner sin 

“kvinnlighet” och upplevs istället som en individ med makt snarare än en kvinna med 

makt.  

 

Vi anser, likt Acker (1992) och Kanter (1977), att den ojämlika fördelningen av kvinnor 

och män i chefspositioner beror på den socialt konstruerade innebörden av kön, det vill 

säga genus, som kontinuerligt reproduceras i samhället. Vi tar avstånd från 

särartsfeminismen, som menar att könsfördelning i arbetslivet kan förklaras genom 

biologiska orsaker då kvinnor och män anses vara skapade för olika slags arbeten 

(Nationalencyklopedin, hämtad 2016-03-22). Vi betraktar kategorisering av människor 

som socialt konstruerat och behandlar samtliga faktorer som det intersektionella 

perspektivet undersöker därefter. Vi anser dessutom att maktordning i organisationer 

inte skulle existera oberoende av människor, utan maktordningen snarare skapas av 

människor. Fenomen och dess betydelser blir till genom interaktion mellan sociala 
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aktörer, vilka skapar kategorier som förändras kontinuerligt. Ett exempel på 

kategorisering är de sociala konstruktionerna av begreppen kvinnlighet och manlighet, 

vilket är kategorier som uppfattas olika beroende på vilka personer som samtalar 

(Bryman & Bell, 2010:33-35). Mulinari, Sandell och Schömer (2003) anser att en 

förståelse för genus inte kan skapas ontologiskt, det vill säga genom att endast se till 

kvinnor och män, utan bör relateras till samhällets konstruktion av till exempel manligt 

och kvinnligt. Vårt förhållningssätt till etnicitet och genus som socialt konstruerat är i 

enlighet med ett konstruktionistiskt tänkande.  

 

Ett annat antagande en forskare tar ställning till är enligt Bryman och Bell (2010:27-29) 

vad som skall uppfattas som godtagbar kunskap inom ett visst ämnesområde samt 

vilken studieteknik som skall tillämpas. I enlighet med uppsatsens syfte och utifrån 

arbetsprocessen föll sig ett tolkningsperspektiv naturligt. Perspektivet är anpassat till 

den sociala verkligheten, vilket är studier av människor som syftar till förståelse och 

tolkning. Tolkningsperspektivet består av flera inriktningar: den symboliska 

interaktionismen, fenomenologi och hermeneutik (Bryman & Bell, 2013:38). I vår 

uppsats har vi till en viss del tagit inspiration av fenomenologiska studier som är av 

filosofiskt slag och syftar till att belysa på vilket sätt människor skapar mening.  

 

 

2.2 Forskningsansats 

En forskningsansats berör förhållandet mellan teori och praktik, vilket påverkar 

forskningsprocessens arbetsgång. Bryman och Bell (2010:23) presenterar tre ansatser: 

deduktion, induktion och abduktion.  

 

Enligt Ahrne och Svensson (2015:218) används den förstnämnda ansatsen framförallt 

för  studier av kvantitativt slag där forskare i tidigt skede av processen formulerar 

hypoteser för att testa dem empiriskt. Forskaren utgår från en allmän regel och 

förutsätter att denna regel kan förklara ett specifikt fall (Alvesson & Sköldberg, 

2008:55). Induktion innebär att forskaren sammanställer teorier och slutsatser genom 

upprepade observationer med syftet att kunna dra generella slutsatser baserat på 

enskilda fall och data (Ahrne och Svensson, 2015:218). De samband som upptäcks i de 

enskilda fallen kommer sedan att betecknas som allmängiltiga (Alvesson & Sköldberg, 

2008:54).  
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Vid växelspel mellan induktion och deduktion uppstår abduktion. Abduktion är en 

forskningsansats som är vanligt förekommande inom fallstudier där forskaren utvecklar 

sitt empiriska arbete successivt och justerar teorin allteftersom (Ahrne & Svensson, 

2015:219). Ett abduktivt arbetssätt tillåter forskaren att identifiera mönster och 

teoretiska föreställningar (Alvesson & Sköldberg, 2008:55-56). Vår studie är av 

abduktivt slag och vi har arbetat med att samla in empiriskt material samtidigt som vi 

har förfinat den teoretiska referensramen. Vi har en viss förförståelse för kvinnor med 

utomeuropeisk bakgrund och deras situation i arbetslivet, vilket ett abduktivt arbetssätt 

tillåter. Vidare anser Alvesson och Sköldberg att en tolkning av fall bör styrkas genom 

nya iakttagelser av nya fall. I vår studie har vi intervjuat sju kvinnor som utgör olika 

fall. Vi har tolkat deras berättelser och justerat teorin för att senare intervjua ytterligare 

kvinnor som utgör nya fall. 

 

 

2.3 Forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2010:40, 300) innebär en tillämpning av en kvalitativ 

forskningsstrategi att forskaren intresserar sig för betydelsen av ord och individens 

subjektiva uppfattning om den sociala verkligheten. Forskaren tar därmed avstånd från 

naturvetenskapliga tillvägagångssätt att studera verkligheten på. Bryman och Bell 

presenterar viktiga moment för kvalitativa undersökningar: utgå från en generell 

frågeställning, välj relevanta platser och personer för undersökningen samt samla in 

relevant material tolkningen. Forskaren skall arbeta med begrepp och teorier, presentera 

resultat och slutsatser samtidigt som hon tolkar och samlar in ytterligare material samt 

specificerar sin frågeställning allteftersom. I enlighet med studiens syfte att utveckla 

förståelsen för eventuella hinder och möjligheter, baseras vår tolkning på hur 

respondenterna skapar mening och uppfattar deras sociala verklighet. Under uppsatsens 

process har samtliga steg för ett abduktivt arbetssätt följts och materialet har samlats in 

parallellt med att vi utvecklat vår teoretiska förståelse.  

 

 

2.4 Undersökningsdesign 

Vi har genomfört en fallstudie som i kvalitativ forskning kännetecknas av intervjuer 

eller etnografiska intensivstudier som till exempel deltagande observationer. En 
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fallstudie speglar forskarens intresseområde och kan vara alltifrån en organisation till en 

person (Bryman & Bell, 2010:71;80). Varje respondent i vår uppsats utgör ett enskilt 

fall med en berättelse vi önskar belysa.   

 

 

2.5 Val av empiriskt material 

Enligt Ahrne och Svensson (2015:40) är det viktigt att välja ett representativt urval av 

respondenter, dock finns det inga regler för hur urvalet skall väljas inom kvalitativ 

forskning. Bryman och Bell (2010:124-127) presenterar ett antal varianter av 

ickesannolikhetsurval, vilket är urvalet som används inom kvalitativ forskning.  

 

Respondenter som för tillfället finns tillgängliga för intervjuer ingår i kategorin 

bekvämlighetsurval, vilket är ett vanligt förekommande urval inom ekonomi- såväl som 

managementforskningen. En fördel med bekvämlighetsurval är att det inte kräver 

omfattande förberedelser samt att forskaren dessutom kan spara resurser i form av tid 

och pengar. En nackdel är å andra sidan att det föreligger en risk att urvalet inte blir 

representativt. Kvoturval är ett annan variant av urval som främst används vid 

marknads- och opinionsundersökningar. Urvalet syftar till att spegla populationen i 

relation till fördelningen mellan till exempel kön och etnicitet. Den tredje varianten är 

ett snöbollsurval, vilket innebär att en forskare inledningsvis tar kontakt med en mindre 

grupp respondenter för att sedan utvidga urvalet baserat på respondenternas 

rekommendationer. Liksom bekvämlighetsurvalet, tenderar snöbollsurvalet sällan till att 

bli representativt för populationen eftersom forskaren utgår från rekommendationer 

(Bryman & Bell, 2010:127-128). Till att börja med upplevde vi svårigheter med att 

finna rätt respondenter till vår uppsats och därför föll sig ett snöbollsurval naturligt. Vi 

är medvetna om att snöbollsurvalet är svårt att få representativt, dock är det inte av lika 

stor betydelse för vår studie då vi undersöker specifik kategori av chefer.   

 

Sökandet efter lämpliga respondenter inleddes med mailutskick till ett tiotal 

kontaktpersoner inom flertalet kommuner, äldreomsorg och sjukhus i Stockholm, 

Malmö, Göteborg, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar samt Alvesta. Vi beskrev 

syftet med vår studie i mailutskicket samt vilka respondenter vi eftersökte. Det tog inte 

lång tid innan nästintill samtliga återkopplade för att delge att det inte fanns någon 

kvinna med utländsk bakgrund i en chefsposition i deras organisation. Till en början var 
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det tänkt att vi endast skulle intervjua personer anställda inom vård och omsorg 

eftersom det är en av Sveriges största arbetsgivare för både kvinnor och utrikesfödda. 

Efter motgångar valde vi dock att inte begränsa oss till en specifik bransch. Vi fortsatte 

att söka efter respondenter inom ospecificerade branscher och använde oss av sociala 

medier för att öka chansen att hitta dem, dock utan resultat. Efter alltfler nej fick vi 

rekommendationen av en familjemedlem att kontakta Rättviseförmedlingen, vilket är en 

organisation som hjälper projekt och medier att hitta rätt kompetens. Till vår 

överraskning fick vi svar inom kort och tillgång till en lista med namn på kvinnor med 

utländsk bakgrund i chefspositioner i Sverige. Det var vändpunkten för oss efter en lång 

tid av sökande efter respondenter. Vi fick enbart positiva svar av de kvinnor vi frågade 

varav två även rekommenderade oss att ta kontakt med ytterligare kvinnor de ansåg vara 

lämpliga för vår studie. Slutligen genomfördes intervjuer med totalt sju kvinnor, varav 

samtliga hade utomeuropeisk bakgrund. Intervjuerna genomfördes via Skype och 

FaceTime då respondenterna befann sig i olika städer.  

 

 

2.6 Presentation av respondenter  

Då vi strävar efter att utveckla förståelsen för hur kvinnor med utomeuropeisk bakgrund 

i chefspositioner upplever att etnicitet och kön gör sig påminda har vi valt att använda 

oss av respondenter som identifierar sig som kvinnor med utländsk bakgrund eller som 

halvsvenskor. Det innebär att vi under sökandet efter lämpliga respondenter fick avstå 

från att intervjua en kvinna eftersom hon identifierade sig som helsvenska.  

 

Studiens respondenter arbetar inom olika branscher och besitter även olika höga 

chefsposter. Det är därför viktigt att ta hänsyn till varje enskild respondents situation. I 

Tabell 2.1 har vi kortfattat presenterat relevant fakta kring vardera respondent som 

samtliga blivit tilldelade fiktiva namn för att säkerställa deras anonymitet. Vi har att 

exkludera företagsnamn och nämner istället vilken bransch de arbetar inom.  
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Namn Åldersintervall Bransch Utländsk bakgrund 

 
Parisa 

 
25-29 

 
IT 

Född i Sverige, föräldrar 
från  Mellanöstern 

 
Amira 

 
35-39 

 
Handel 

Uppvuxen i Marocko 
med svensk mamma 

 
Domenica 

 
30-34 

 
Fastighet 

 
Född i Chile 

 
Jasmina 

 
40-44 

 
Kultur, nöje, fritid 

 
Född i Chile 

 
Ivana 

 
45-49 

 
Kultur, nöje, fritid 

Svensk mamma, indisk 
pappa, bott i flertalet 

länder under uppväxten 
 

Raniya 
 

40-44 
 

Ideellt 
Kom till Sverige från 
Zambia i vuxen ålder 

 
Kira 

 
50-54 

 
Marknadsföring 

Kom till Sverige från 
Filippinerna i vuxen 

ålder 
Tabell 2.1 Egen konstruktion 

 

 

2.7 Empirisk och teoretisk mättnad 

Forskare eftersträvar inte allt sällan efter att uppnå teoretisk och empirisk mättnad, 

varav empirisk mättnad kännetecknas av ett stadie där ingen ny information längre 

uppkommer under materialinsamlingen. Enligt Ahrne och Svensson (2015:42) kräver 

majoriteten av kvalitativa undersökningar 10 till 15 respondenter för ett material som är 

oberoende av den enskilda respondentens personliga uppfattningar och för att forskaren 

skall kunna tyda ett svarsmönster mellan respondenterna. Det är en god idé att inte på 

förhand bestämma antalet respondenter för undersökningen, utan att varva intervjuer 

med tolkning för att på så sätt kunna avgöra om empirisk mättnad är uppnådd.  

 

Vår studie syftar till att öka förståelsen för hur kvinnor med utomeuropeisk bakgrund 

upplever möjligheter och eventuella hinder i chefspositioner utifrån kategorierna 

etnicitet och kön, men även att belysa varje respondents karriärshistoria för att öka deras 

närvaro i managementforskningen. För oss innebär det att en strävan mot att empirisk 

mättnad inte är av väsentlighet för oss. Vi förväntar oss istället en variation i 

berättelserna, vilket vi har valt att beteckna som ett av studiens kvalitetsmått. Genom 

det insamlade intervjumaterialet önskar vi sedan kunna identifiera samt belysa 

underliggande mönster och termer i deras skilda berättelser.  
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2.8 Materialinsamling 

Bryman (2008:41) förklarar att en kvalitativ intervju ger forskaren möjligheten att ta del 

av respondenters synpunkter och perspektiv, vilket är i enlighet med studiens syfte. 

Intervjuer tillåter forskaren att ställa följdfrågor och till att i vissa fall låta samtalen att ta 

olika riktningar utifrån respondenternas upplevelser. Inte sällan kännetecknas dessa 

intervjuer av att forskare strävar efter att få respondenterna att rekonstruera en händelse 

ur deras liv som kan relateras till forskarens studie  (Bryman & Bell, 2010:384).  

 

Vi hade till en början valt att genomföra ostrukturerade kvalitativa intervjuer med 

argumentet att vi förhoppningsvis skulle uppnå större variation i vårt empiriavsnitt, 

vilket är i enlighet med ett av våra kvalitetsmått. Efter ett fåtal utförda intervjuer insåg 

vi dock att samtalen tog alla möjliga riktningar utifrån respondentens intresse. Vi 

märkte dessutom att diskussionen kring eventuella hinder och möjligheter i arbetslivet 

utifrån kategorierna etnicitet och kön var svår att nå. Eftersom intervjuerna genomfördes 

under en treveckorsperiod hade vi möjligheten att diskutera genomförandet och utfallen. 

Utifrån det tog vi beslutet att genomföra resterande intervjuer som semistrukturerade, 

vilket gav oss möjligheten att ställa fler frågor i enlighet med studiens syfte. Samtliga 

intervjuer har genomförts via Skype eller FaceTime med förhoppningen om att skapa 

bättre förutsättningar för ett naturligt samtal jämfört med ett traditionellt telefonsamtal. 

Vid ett tillfälle krånglade dock tekniken för en av respondenterna och vi tog beslutet att 

istället genomföra intervjun via telefon. Vardera intervju pågick under 45-60 minuter 

och ljud såväl som bild spelades in.  

 

Anledningen till varför vi valde att genomföra intervjuer som tillät oss att se varandra 

var för att försöka skapa ett slags förtroende mellan oss och respondenten. Genom 

förtroendet hoppades vi på att kunna minimera kategoriseringen som påbörjades redan 

under vår mailkontakt där vi angav att vi var intresserade av dem på grund av bland 

annat deras utländska bakgrund. Vi var dock medvetna om att den sociala 

kategoriseringen kunde förstärkas under själva intervjutillfället. Vi diskuterade också 

över huruvida vår bakgrund också skulle kunna påverka våra respondenter. Under våra 

utlandsstudier har vi båda dessutom upplevt kategorisering (the Swedish girl/La 

Suédoise) på ett helt nytt sätt, vilket väckte intresset för ämnet och samhällets behov av 

att kategorisera. Som tidigare nämnt syftar vår studie till att belysa det 

ojämlikhetssystem som föreligger inom organisationer såväl som i samhället utifrån 
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kategorierna etnicitet och kön. Det finns belägg för att hävda att vi genom vår studie 

bidrar till en slags reproduktion och upprätthållande av samhällets behov av 

kategorisering. Dock anser vi att det är nödvändigt att belysa den pågående sociala 

konstruktionen för att kunna bryta mönstret och bidra till en förbättring. Sara Ahmed 

(2010:49,67) diskuterar begreppet ”vithet” och menar att konsekvensen av att inte 

uppmärksamma vithet inom forskning kan leda till att vithet betecknas som ”det 

normala”. Genom att bidra till förståelsen för vilka slags beteenden vi människor har 

och varför, kan vi underlätta för förändring. Värt att tillägga är att Ahmed, liksom vi, är 

medveten om att studier som önskar belysa osynliga ordningar i samhället ofta riskerar 

bli utsatta för sin egen kritik.  
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2.8.1 Intervjuguide 
 

Tema Frågor Teori 

Bakgrund § Vem är du som person? 
§ Vilken utländsk bakgrund har du? 
§ Är du född i Sverige eller i ett annat land? 

Övergripande frågor 

Befattning § Beskriv ditt arbete! 
§ Vilken bransch arbetar du inom? 
§ Hur länge har du besuttit din nuvarande chefsposition? 
§ Har du varit chef tidigare – vilken slags position? 
§ Vem var det som anställde dig, en man eller en 

kvinna?  

Övergripande frågor  
 

Kanter (1977): 
Homosocial 
reproduktion 

Eventuella 
hinder och 
möjligheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Hur lätt/svår upplever du att din väg till ditt chefskap 
har varit?  

§ Har du upplevt hinder i chefspositionen du besitter nu 
alternativt tidigare i arbetslivet? 
à Om ja, vilka? 
à Om nej, hur definierar du hinder? 

§ Vilka möjligheter anser du att du fått i arbetslivet?  
§ Viktiga milstolpar i din chefskarriär? 
§ Upplever du att du har blivit erbjuden fler eller färre 

möjligheter jämfört med andra kandidater baserat på 
din utländska bakgrund eller utifrån samhällets 
identifiering av dig som kvinna? Vad tror du att det 
kan bero på? 

§ Upplever du att faktorerna kvinna och utländsk har 
olika betydelser för dig i arbetslivet? 
à Om ja, på vilket sätt och har någon av faktorerna 
gjort sig påmind i större utsträckning? 
à Om nej, hur gör sig faktorerna påminda i din 
vardag? 

§ Anser du att du har stött på extra många 
hinder/möjligheter eftersom du är både kvinna och har 
utländsk bakgrund? 
à Om ja, vilka? 
à Om nej, varför tror du att du inte upplevt det?   

§ Hur upplever du att din arbetsplats är utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv såväl som utifrån jämställdhet? 

§ Beskriv din balans mellan arbete och privatliv! 

Kanter (1977): 
Möjlighetsstruktur, 
maktstruktur samt 
frekvensstruktur 

 
Acker (1992): ”Den 
lösgjorde arbetaren” 

 
Benschop & 

Doorewaard, (2012) 
 

Intersektionalitets-
perspektivet 

Val i 
arbetslivet 

§ Vilka strategiska val har du gjort för att nå den 
position du besitter idag? 
 

- 

Drivkraft § Vad fick dig att bli intresserad av chefskap? 
§ Varifrån har du fått din drivkraft? 

- 

Identifiering 
och social 

konstruktion 

§ Hur uppfattar du att du formas och ses utifrån, hur du 
identifieras av andra? 

§ Är du en kvinnlig chef eller chef och varför? 
§ Hur upplever du att anställda och kollegor ser på dig 

som chef?  
§ Vad har du för syn kring huruvida kön och etnicitet 

konstrueras av samhället?  
 

Kanter (1977): 
Frekvensstruktur 

Acker (1992, 2006): 
Underliggande 
könsskillnader 
Höök (2001) 
Wahl (1996) 

Tabell 2.2 Intervjuguide 
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2.9 Tillvägagångssätt för tolkning av material 

Under genomförandet av intervjuerna har vi låtit oss inspireras av en narrativ metod. 

Det insamlade intervjumaterialet tolkas sedan genom en kvalitativ innehållsanalys.  

 

2.9.1 Transkribering 

Varje intervju har transkriberats varpå inspelningarna har raderats för att skydda våra 

respondenter i enlighet med vårt etiska förhållningssätt. Transkriberingar har 

genomförts för att underlätta tolkningsprocessen samt för att ge oss en bättre översikt 

över samtalen vi har fört. Vidare använder vi transkriberingarna för att kunna välja och 

framhäva betydelsefulla citat och för att underlätta identifiering av underliggande 

mönster, vilka presenteras i empiriavsnitt I och II. Bearbetning av material på det här 

sättet tillåter oss att uppmärksamma viktiga uttalanden och detaljer som kan vara svårt 

att notera vid intervjutillfällena (Bryman & Bell, 2010:374).     

 

2.9.2 Kvalitativ innehållsanalys 

I en kvalitativ innehållsanalys är forskaren, enligt Ahrne och Svensson (2008), 

intresserad av vilka termer som framkommer under intervjun samt vilken mening 

termerna har för respondenten. Vår studie strävar efter att finna underliggande mönster i 

de varierade berättelserna utifrån identifierade termer, varför vi väljer att tillämpa en 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Vid tolkning av materialet har vi låtit oss inspireras av narrativ metod, vilket är en 

metod som fokuserar på att sammanställa det mest väsentliga av respondenternas 

berättelser. Metoden översätter det uttalade språket till skriftligt språk, vilket skall göras 

på ett enkelt sätt. Språket används för att nå den underliggande betydelsen av det som 

respondenten delat med sig av. Personliga berättelser, vilket vi har eftersökt i våra 

intervjuer, uppstår enligt Riessman (1993:31) genom samtal och vi har därmed försökt 

att få intervjuerna att likna samtal istället för utfrågningar. Viktigt att tänka på vid 

bearbetning av en narrativ text är att återberätta den personliga berättelsen i kronologisk 

ordning, trots att det är vanligt att respondenten inte börjar berätta “från början”, utan 

delar med sig av minnen från olika tidsperioder allt eftersom minnen väcks liv.  

 

Empiriavsnitt I består av sammanfattningar av respondenternas berättelser. 

Berättelserna består inte endast av en beskrivning av respondenternas väg till 
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chefspositionen, utan även hur de upplevde eventuella hinder och möjligheter under 

viktiga perioder i deras liv. Genom att vi låtit oss inspireras av en narrativ metod, kan vi 

ge oss själva bättre förutsättningar för att förstå berättelserna. Det är viktigt att ta hänsyn 

till det sätt respondenterna uttrycker sig på, då det också är av betydelse för tolkningen. 

Till exempel har ett ord som viskats fram efter en längre paus en annan betydelse än om 

ordet skulle ha uttryckts högt och tydligt (Riessman, 1993:19-20).  

 

 

2.10 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Bryman (2008:127-132) finns det etiska överväganden en forskare bör ta hänsyn 

till i sin arbetsprocess. Diskussioner beträffande etik inom forskning handlar om hur 

respondenten skall bemötas samt om det finns vissa aktiviteter en forskare bör undvika. 

Redan vid första kontakt med våra respondenter valde vi att föra en rak och ärlig 

kommunikation med tydlig beskrivning av syftet med deras deltagande, vilket är i 

enlighet med informationskravet som är ett etiskt övervägande inom svensk forskning. 

Att utge sin forskning för att vara något annat än vad den är, hävdar Bryman och Bell 

(2010:567-568) är att utgå från falska förespeglingar. Trots att det finns vissa fördelar 

med att inte vara fullkomligt ärlig så som möjligheten till neutrala svar, har vi valt att 

inte undanhålla information för att upprätthålla förtroendet mellan oss.  

 

Efter att respondenterna tackat ja till medverkan i vår uppsats formulerade vi ett 

informationsbrev innehållande uppsatsens titel, bakgrund, syfte och tillvägagångssätt 

samt information om konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om respondenterna skall behandlas med konfidentialitet och därmed inte låta 

obehöriga få ta del av intervjumaterialet (Bryman, 2008:127-132). I enlighet med 

nyttjandekravet har vi under arbetets gång försäkrat våra respondenter att det insamlade 

materialet endast kommer att användas till vår uppsats. Utifrån våra erfarenheter och 

uppfattningar är etnicitet ett relativt laddat ämne, vilket vi fick bekräftat utav några av 

respondenterna under materialinsamlingen. Det är därmed viktigt för oss att skydda våra 

respondenter och inte utsätta dem för någon skada som skulle kunna uppkomma genom 

deras medverkan i vår uppsats, varför vi har valt att tilldela fiktiva namn för att försäkra 

anonymitet. Vi väljer att inte heller benämna företagsnamn. Bryman och  Bell 

(2008:132) definierar det här etiska övervägandet som skada med utgångspunkt i stress, 

hinder för personlig utveckling, sämre självkänsla såväl som skada. Ytterligare en 



  
 

 20 

anledning till att vi vill bevara respondenternas anonymitet är för att få dem bekväma i 

att dela med sig av sina upplevelser av eventuella hinder och möjligheter utifrån 

etnicitet och genus. Därmed önskar vi kunna förbättra våra chanser till ett tillräckligt 

varierat empiriavsnitt.  

 

Det finns en större andel tidigare forskning kring genus jämfört med etnicitet och utifrån 

våra erfarenheter är även genus lättare att tala om än utländsk bakgrund. Det var därför 

viktigt för oss att inledningsvis föra ett lättsamt samtal om respondentens nuvarande 

chefsposition för att sedan fortsätta samtalet kring genus såväl som etnicitet och dess 

samverkan. Dock skiljde sig varje intervju, då vi lät respondenterna leda samtalet och 

belysa det som var av väsentlighet för dem. Trots att samtliga respondenter avsagt sig 

viss rätt till sitt privatliv genom att delta i intervjun, var det viktigt för oss att kunna läsa 

av varje respondent för att ta reda på hur mycket var och en var villig att dela med sig 

av. Bryman och Bell (2010:566) benämner denna varsamhet som intrång på privatlivet 

och det kan upplevas vara svårt att i förväg avgöra vilka frågor som är för privata. 

 

 

2.11 Kvalitetsmått 

Vi har främst utgått från pålitlighet och tillförlitlighet för att säkerställa kvalitén av vår 

studie, vilket innebär en tydlig genomgång av samtliga faser i vår forskningsprocess, 

både för respondenterna såväl som i metodavsnittet. Vidare har vår studie utförts i 

överensstämmelse med uppsatta regler och etiska rekommendationer (se 

forskningsetiska överväganden). För att minimera risken för eventuella misstolkningar 

genomförde vi dessutom en respondentvalidering där varje respondent fick tillgång till 

vår tolkning av det insamlade materialet. (Bryman & Bell, 2013:403-405). 
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3 Teori 

 

Som presenterat i metodkapitlet har vi arbetat abduktivt, vilket har tillåtit oss att 

utveckla vår teoretiska referensram parallellt med insamling av empiriskt material. 

Teorikaptilet inleds med en presentation av ett urval av feministiska strömningar på en 

internationell nivå följt av genusteori inom organisationer. Vi väljer sedan att behandla 

teorier från genusforskningen och chefer på en nationell nivå med ett urval av svenska 

forskare. Avslutningsvis presenteras innebörden av intersektionalitet samt kritik mot 

perspektivet av Lykke (2003). Viktigt att tillägga är att forskning kring etnicitet inte är 

ett lika etablerat fält, varför vi valt att bygga vår teoretiska referensram kring teorier 

beträffande intersektionalitet med genus med inslag av etnicitet.  

 

 
 
3.1 Genusteori 

3.1.1 Ett urval av feministiska strömningar 

 Den första strömningen av feministiska rörelser uppstod under sent 1800-tal och tidigt 

1900-tal och kämpade framförallt för att ge kvinnor rösträtt. Den andra strömningen 

kom under 1960- och 1970-talet. Vissa feminister menar att dessa två första 

strömningarna endast speglar erfarenheter av vita kvinnor från medelklassen, vilket 

betyder att andra klasser och etniciteter inte inkluderats. Gemzöe (2002) räknar 

liberalfeminism till den första vågen av feminism. Liberalfeminismen är en av de 

vanligaste varianterna och utgår från idén att män och kvinnor skall ha samma 

demokratiska rättigheter samt rätt till utbildning. Den andra strömningen karaktäriseras 

av radikalfeminism som belyser ett kvinnoförtryck, vilket baseras på mannens kontroll 

av kvinnan, kvinnomisshandel och andra situationer som förminskar kvinnan. 

 

Enligt Robert och Uvnäs Moberg (1995) har särartsfeminismen inte blivit lika 

uppmärksammad som till exempel liberalfeminismen. Särartsfeminismen menar att det 

föreligger skillnader mellan kvinnor och män utifrån biologiska förutsättningar. 

Skillnader mellan kvinnans och mannens beteende beror både på arv och miljö. På 

grund av de biologiska skillnaderna kan kvinnor anses vara mer lämpade för vissa yrken 

och män för andra. Det är dock viktigt att tillägga att särartsfeminismen menar att 

kvinnor och män skall ha lika status för deras arbeten och skall värderas lika högt. Idag 
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är det bland annat poststrukturalism, även kallas postmodernism, som dominerar det 

feministiska fältet (Gemzöe, 2002). Poststrukturalismen belyser skillnader och olikheter 

och menar att vi inte kan eftersträva generalisering: det finns flera sanningar i världen 

och det är av betydelse att synliggöra de olika berättelserna och sanningarna som oftast 

kommer i skymundan.  

 
 
 
3.2 Genusteori i organisationer 

3.2.1 Kanters strukturella perspektiv 

Kanters inflytelserika studie från år 1977 var en av de första att beröra de tillstånd som 

ger upphov till könsskillnader i organisationer. I studien förklarar hon hur strukturella 

förutsättningar tydligt influerar de olika möjligheterna som erbjuds kvinnor och män. 

Dessa strukturer benämns möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och frekvensstrukturen.  

 

Möjlighetsstrukturen innebär att olika positioner i ett företag leder till olika 

karriärmöjligheter. Enligt Kanter (1977) blir anställda i en position med goda 

förutsättningar mer motiverade att prestera bra, mer engagerade i arbetet och gör högre 

anspråk jämförelsevis med anställda med sämre förutsättningar. Sämre förutsättningar 

medför istället att anställda tenderar till att förlora motivationen och undvika 

risktagande, vilket i sin tur medför sämre förutsättningar till avancering i arbetslivet. 

Det kan upplevas som en självuppfyllande profetia, där arbetsgivaren kan uppleva det 

som att personen med färre möjligheter är rätt placerad i organisationen eftersom 

personen till synes inte verkar sträva efter avancering. Eftersom kvinnan generellt sett 

inte besitter positioner som erbjuder lika många möjligheter till befordring, kan hon 

ibland uppfattas som familjeorienterad eftersom hon tvingas söka tillfredsställelse 

utanför arbetslivet.  

 

Förmågan att förverkliga mål och utöva makt i en chefsposition beror på kön, vilket 

Kanter (1977) benämner som maktstruktur. En kvinna med chefsbefattning uppfattas 

inte sällan som auktoritär, övervakande och kritisk, vilket hennes begränsade 

möjligheter till beslutsfattande med hjälp av allianser eller handlingar ligger till grund 

för. Enligt Kanter föreligger det en skillnad för kvinnor gällande maktutövande baserat 

på hur självsäkra de är i sin roll som chef, vilket innebär att en ökad självsäkerhet 

medför ett större maktutövande. En kvinna med makt tenderar dock att förlora 
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samhällets uppfattning om henne som kvinna och hon upplevs istället som en person 

med makt. Acker (2006:447;449) menar att kvinnor med chefsbefattning vid 

maktutövande ofta upplever motstånd av andra anställda på grund av hennes kön 

jämfört med män i chefspositioner. Kvinnor som utövar makt riskerar att bli kallade 

“häxa” eller “bitch”, vilket grundar sig i tanken att kvinnan bör vara underkastad 

mannen.  

 

Frekvensstrukturen berör det faktum att minoritetsgrupper riskerar att bli kategoriserade 

utifrån sitt ursprung (Kanter, 1977), vilket kan innebära en ökad synlighet för personen i 

arbetslivet. En ökad synlighet kan medföra både positiva och negativa konsekvenser 

även om de negativa konsekvenserna är mest förekommande. Detta eftersom den ökade 

synligheten oftast endast beror på individens utseende och inte på arbetsprestation. 

Utöver den ökade synligheten presenterar Kanter ytterligare två konsekvenser av 

underrepresentation inom ramen av frekvensstrukturen: kontrast och assimilering. 

Kontrast innebär i sammanhanget att den rådande kulturen i en grupp tenderar att 

förstärkas om en utomstående blir en del av gruppen. Majoriteten av gruppen kommer 

vidare att framstå som mer lika varandra eftersom den nya medlemmen skiljer sig från 

mängden. Dessutom kan personen som utgör en minoritet tvingas genomgå ett antal 

lojalitetstester och behöva visa tacksamhet för att hon kunnat avancera på arbetsplatsen. 

Assimilering innebär att personen tillhörande en minoritetsgrupp stereotypiseras istället 

för att uppfattas som endast en person. Ett exempel på assimilering är att en kvinna i en 

chefsposition förväntas anamma rollen som antingen en “omhändertagande mamma” 

eller som “den strikta järnladyn”.   

 

I Kanters studie från år 1977 framställdes det på vilket sätt kvinnorna i undersökningen 

påverkades av deras proportionella antal gentemot män. Det visade sig att kvinnor som 

utgör en minoritet bland männen ofrivilligt får agera som en symbol för samtliga 

kvinnor och kan uppleva ett slags ansvar. Skulle kvinnan begå ett misstag föreligger det 

en risk att hon kommer att framställas som en representant för hela hennes grupp, 

medan en lyckad prestation istället skulle betraktas som ett undantag. Studien visade 

även att kvinnor inte allt sällan upplever ensamhet och ett utanförskap eller att de 

känner att de “stör” en främmande kultur, vilket leder till att de riskerar att dra sig 

undan. Att tillhöra en minoritet i en organisation innebär som tidigare nämnt en ökad 

synlighet, vilken även skulle kunna vara till en fördel. Detta eftersom ett avvikande från 
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normaliteten i vissa situationer kan relateras till framgång. Kanter hävdar att dessa 

negativa och positiva effekter av att vara underrepresenterad lika väl kan appliceras på 

till exempel en ensam svart person bland vita, en ensam man bland kvinnor eller ett 

fåtal utländska personer bland inhemska.  

 

Roman (1994) kritiserar dock Kanters studie genom att hävda att den inte är könsneutral 

samt att hon inte tar hänsyn till att samhället utanför arbetsplatsen också har en viss 

könsordning. Kritiken fick belägg genom senare studier som visar att män, även om de 

är en minoritet på arbetsplatser, ändå har lättare för att under kort tid klättra till högre 

chefspositioner.  

 

3.2.2 Ackers diskussion beträffande könsskillnader 

Enligt Acker (2006:443-444) präglas organisationer på ett eller annat sätt av 

ojämlikheter, vilket hon definierar som systematiska skillnader mellan de som har 

inflytande över till exempel måluppsättningar, resurser, avanceringsmöjligheter och de 

som inte har det. Systematiska ojämlikheter uppkommer till följd av svaga kopplingar 

mellan processer och handlingar inom organisationer, vilket resulterar i att 

uppdelningen av etnicitet, kön och klass förstärks och upprätthålls. Den sociala 

konstruktionen av kön som visar på skillnader mellan kvinnor och män medför också 

till upprätthållandet av ojämlikhetssystem. Historiskt sett innebar det att den högsta 

chefen var en man medan kvinnor besatt mellanchefsposter. Utvecklingen har dock 

bidragit till att allt fler kvinnor besitter högre chefspositioner. 

 

Acker (2006:444-445,449) definierar etnicitet som socialt konstruerade skillnader 

mellan människor baserat på utseende, kultur och värderingar. Etnicitet har inte allt 

sällan relaterats till frågan om klass, vilket exemplifieras genom historiska uppdelningar 

av vita och svarta där vita besatt de främsta positionerna i arbetslivet. Än idag speglar 

flertalet inflytelserika hierarkiska organisationer ojämlikhet både utifrån ett etniskt såväl 

som könsperspektiv, speciellt i de högre positionerna vilka domineras av vita män. 

Uppfattningen om vad som gör ett företag framgångsrikt och hur en bra ledare styr tar 

utgångspunkt i egenskaper såsom styrka, aggressivitet och konkurrenskraft. Forskning 

visar att ickehierarkiska organisationer har en mer fördelaktig struktur för kvinnor under 

förutsättningen att kvinnor och män inte kategoriserar utifrån deras kön. En platt 

organisationsstruktur är mer jämlik och erbjuder fler möjligheter för kvinnor. Detta 
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eftersom hierarkiska organisationer tenderar till att reproducera och upprätthålla 

strukturer, vilket har en inverkan på klass, etnicitet och genus.  

Enligt Acker (1992) är kulturella symboler ett exempel på ett händelseförlopp som 

skapar könsskillnader. En kulturell symbol är till exempel uppfattningen om en chef 

med typiskt “manliga egenskaper”. Könsskillnader kan även yttra sig i form av 

konsekvenser på grund av särbehandling av kvinnor och män utifrån deras beteenden 

och vad som anses vara lämpliga uppgifter att utföra baserat på genus. Konstruktionen 

av könsskillnader kan ha en negativ inverkan på kvinnor i arbetslivet, vilket kan yttra 

sig som diskriminering ifall män och kvinnor skulle behandlas olika trots snarlika 

kompetenser och kvalifikationer. 

 

Ytterligare en anledning till att ojämlikheterna beträffande kön och etnicitet kvarstår i 

organisationer är enligt Acker (2006:450) en konsekvens av att vissa företag anställer 

via sociala nätverk. I till exempel USA har vissa företag implementerat positiv 

särbehandling av minoriteter vid anställning. Det kan innebära att företag söker en 

person med viss etnisk bakgrund eller uppmanar till att den sökande skall vara kvinna. 

Urvalet av kandidater blir därmed inte beroende av en vit medelålders mans sociala 

nätverk. Förändringar likt dessa har bidragit till att en större andel vita kvinnor och 

individer med utländsk bakgrund nu besitter diverse positioner inom olika 

yrkesområden i USA.  

 

Efterfrågan av en viss kompetens inte automatiskt relaterat till en fråga om etnicitet eller 

kön, men det betyder inte att kön och etnicitet hos den sökande såväl som hos 

arbetsgivare kan ha en inverkan vid anställning. Flertalet organisationer ser dock till kön 

och/eller etnicitet vid anställning, antingen genom att anställa fler vita kvinnor och/eller 

personer med utländsk bakgrund eller för att helt enkelt exkludera dem. Enligt (Acker, 

2006:450) är det här ett mönster av segregation. I Sverige är positiv särbehandling 

endast tillåtet i vissa situationer (Diskrimineringsombudsmannen, 2015). Positiv 

särbehandling i Sverige av en minoritet får endast tillämpas om de sökande har snarlika 

meriter.  

 

Trots en medvetenhet om att ojämlikheter förekommer på arbetsplatser, menar Acker 

(2006) att organisatoriska omstruktureringar under de senaste 30 åren medfört till ännu 

större skillnader baserat på kön och klass. Acker hävdar att de organisatoriska 
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processerna som reproducerar ojämlikhet i vissa fall till och med blivit svårare att 

hantera än tidigare. Organisatoriska förändringar som visat sig vara lyckade har vissa 

saker gemensamt (Acker, 2006). För det första är det viktigt att fokusera på ett 

begränsat antal faktorer inom organisationer som kan ge upphov till ojämlikhet. 

Exempel på åtgärder som implementerats är planer för lika löner såväl som positiv 

särbehandling för att öka närvaron av kvinnor och män med utländsk bakgrund. 

Dessutom har resultatet av dessa åtgärder blivit bättre med stöd från samhället. Värt att 

tillägga är att Ackers studier har genomförts i USA där etniska skillnader mäts på ett 

annat sätt än i Sverige. Trots fördelar med att fokusera på ett begränsat antal skillnader 

såsom kön och etnicitet, föreligger det fortfarande strukturella problem gällande andra 

faktorer som är så pass komplexa att det kräver större åtgärder.  

 

Sammanfattningsvis menar Acker (2006) att könsskillnader inom organisationer inte 

är  den enskilda individens problem, utan istället ett organisatoriskt problem. 

Arbetsstrukturen måste därmed omorganiseras för att kunna nå de underliggande 

könsskillnaderna.  

 
 
3.2.3 Orsaker till ojämlikhet i arbetslivet 

En välkänd term i organisationsteori är glastaket. Morrison, White och Van Velsor 

(1992) förklarar glastaket likt en osynlig barriär som förhindrar kvinnor att avancera till 

högre positioner. Beroende på företag såväl som bransch, finns glastaket på olika nivåer 

i hierarkin. Glastaket är inte ett hinder för kvinnor baserat på personliga oförmågor att 

hantera et chefsjobb, utan utgör istället en barriär för kvinnor som grupp. Även om fler 

och fler kvinnor lyckas slå sig igenom glastaket, är det fortfarande svårt att göra. För att 

kunna ge råd åt kvinnor som kämpar mot glastaket genomförde Morrison, White och 

Van Velsor en studie där de undersökte hur kvinnor har kunnat slå sig igenom glastaket. 

Samtliga kvinnor angav att de lyckats tack vare hjälp från högre uppsatta personer. Det 

kunde vara hjälp i form av exempelvis uppmuntrande, mentorskap eller detaljerade råd.  

 

Vidare presenterar Morrison, White och Van Velsor tre nivåer av påtryckningar som är 

specifika för kvinnan. Utöver pressen från själva arbetet upplever kvinnan även press 

från att vara en minoritet, symbol och representant, vilket Kanter (1977) utrycker som 

“token”. Den tredje nivån av påtryck handlar om kvinnans svårighet att finna balans 

mellan arbete och privatliv (Morrison, White och Van Velsor, 1992). Än idag förväntas 
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kvinnan ta ett större ansvar för hemarbete än mannen och det handlar inte bara om att 

kunna fördela tiden på ett hållbart sätt. Det är dessutom krävande att behöva ställa om 

från chefsrollen till rollen hon har hemma med förväntningar om att vara ömmande och 

mjuk.              

 

En annan faktor som hindrar kvinnor att nå högre chefspositioner är homosocial 

reproduktion som introducerades av Jean Lip-Blumen ett år innan Kanter utvecklade 

begreppet under år 1977. Homosocial reproduktion användas som en förklaring till 

varför könsordning i organisationer upprätthålls. Män identifierar och orienterar sig mot 

andra män och eftersom maktpositioner oftast består av män, rekryteras inte lika många 

kvinnor. Personer med likartad bakgrund, utbildning, uppförande och utseende ses som 

förutsebara och utstrålar ett förtroende, vilket leder till att män i chefspositioner anser 

sig välja personer med rätt kompetens när de rekryterar andra män (Kanter 1977).  

 
 
3.2.4 Underliggande orsaker till ojämlikhet i arbetslivet 

Efter Kanters studie fokuserade forskare mer på underliggande processer av ojämlikhet 

mellan könen, där konceptet gender subtext introducerades av Dorothy Smith år 1987. 

Smith menade att maktrelationer uppstår som abstrakta och neutrala. Ett exempel på 

ojämlikhet mellan könen är Ackers (1992) uppfattning om den “lösgjorda arbetaren” 

(the disembodied worker). Den lösgjorda arbetaren karaktäriseras som 

heltidstillgänglig, högst kvalificerad samt arbetsorienterad och framstår som neutral. I 

verkligheten motsvarar dessa karaktäristiska egenskaper mäns snarare än kvinnors, 

vilket innebär att den lösgjorda arbetaren definitivt inte är neutral. Eftersom arbetet 

organiseras kring den här idealbilden, kan en kvinna uppleva svårigheter att bemöta 

förväntningarna som ställs på den ideala arbetaren. Kvinnan har ofta fler förpliktelser 

utanför jobbet än vad mannen har, vilket leder till att könsskillnaderna inom 

organisationer består och reproduceras. På samma sätt uppstår hela tiden ojämlikheter 

kring etnicitet och klass genom de centrala konstruktionerna av arbetet.  

 

Benschop och Doorewaard (2012) diskuterar kring hur individer inte bara identifieras 

som män eller kvinnor av samhället utan även av dem själva. Att identifiera innebär att 

acceptera och reproducera både fysiska och biologiska åtskillnader samt underförstådda 

normer och regler gällande maskulinitet och femininet. Vissa personer kan därmed bete 



  
 

 28 

sig vad som anses “passande” utifrån deras kön, vilket medför att underliggande 

könsskillnader förstärks och upprätthålls.  

 

Genus, etnicitet och klass är identitetskategorier som är socialt konstruerade och ingår i 

ett komplext nätverk (Billing och Sundin, 2006:103-104). Den gemensamma nämnaren 

för identitetskategorierna är dominans som baseras på över- och underordning. Normen 

av dominans är den vita mannen, vilket i praktiken innebär att kvinnor och andra 

minoriteter representerar mångfald inom organisationer. På samma sätt upplevs 

mannens handlingar som maskulina och värderas högre än kvinnors handlingar. 

Relationen mellan kvinnor och män på arbetsplatsen är därför karaktäriserad av en 

hierarki där mannen utgör normen. På vilket sätt kön och etnicitet relateras till varandra 

är, enligt Billing och Sundin, inte självklart trots att diskussioner kring intersektionalitet 

har förts både i forskning och debatter. 

 

3.2.5 Ett urval av svensk genusforskning utifrån ett feministiskt perspektiv 

Tidigare feministisk forskning har belyst jämställdhetsbegreppet utifrån de skillnader 

som föreligger mellan kvinnor och män. Etiketten jämställdhet syftar till ett jämförande 

av könen för att visa på de biologiska olikheterna och väcka frågan ifall kvinnor och 

män är olika ur ett psykologiskt och socialt perspektiv baserat på biologiska olikheter 

(Schömer, i Angelfors och Schömer, 2009:209-210). Det svenska jämställdhetsarbetet 

har tidigare fokuserat på att skapa ett slags “normalitetsperspektiv” som syftar till att 

erbjuda lika rättigheter oavsett kön för att på så sätt kunna förändra samhällets 

maktstrukturer. I begreppet jämställdhet finns en underliggande ton om att vithet skulle 

vara etniskt kodat. Ett exempel på det är att en slöjbärande kvinna som primärt 

kategoriseras utifrån hennes etnicitet och sekundärt efter hennes kön.  

 

Enligt Mulinari, Sandell och Schömer (2009:11-14) berör ett feministiskt perspektiv på 

genus mer än endast en åtskillnad av kvinnor och män. Det innefattar till exempel det 

faktum att genus inte kan behandlas separat, utan är relaterat till diverse kategorier 

såsom sexualitet och etnicitet. Genus berör även samhällets skeva konstruktion av 

manligt och kvinnligt med fokus på makt- och resursfördelning. Vidare menar 

författarna att feministisk teori handlar om att upprätthålla en samhällsformation för 

konstruktionen av kvinnor respektive män. Samhällsformationen visar på betydelsen av 

kvinnans arbete och sexualitet ur ett samhälleligt perspektiv med fokus på reproduktion 
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såväl som produktion. Det är viktigt att teoretisera intersektionaliteten mellan 

strukturella hinder och samhällsformationen, eftersom det är svårt att diskutera genus 

utan att ta hänsyn till andra faktorer. I svensk genusforskning finns det en underliggande 

ton om att en kvinna inte bara är svensk, utan även heterosexuell, vilket innebär att 

kvinnor med annan etnicitet eller sexuell läggning inte inkluderas. Det är därmed en 

viss typ av kvinna som uttrycker normen enligt svensk genusvetenskap.  

 

Enligt Mulinari, Sandell och Schömer har tidigare forskning dessutom gjort en 

distinktion mellan kvinnor och män genom diverse begrepp och verktyg, vilket till 

exempel genussystemet visar. Modellen presenteras av Yvonne Hirdman (1988) som 

menar att definitionen av genus innehåller systematiserade egenskaper som resulterar i 

att kön blir grunden för någon slags ordningsstruktur, vilket övriga sociala, politiska och 

ekonomiska ordningar baseras på. Genussystemet består av två principer: den första 

innebär att mannen betraktas som normen och kvinnan som avvikande. Den andra 

principen baseras på att män och kvinnor inte skall beblandas utan istället särhållas 

utifrån uppfattningen om vad som anses kvinnligt såväl som manligt. De biologiska 

skillnaderna blir därmed synliggjorda och påverkar resterande faktorer, vilket ger 

upphov till maktskapande likt en dominoeffekt. Att systemet reproduceras beror på tre 

faktorer: kultur, vilket tar utgångspunkt i den historiska synen på kön, social integration 

som visar på arbetsfördelningen mellan kvinnor och män samt socialisering som 

baseras på inlärning i ung ålder av vad som förväntas av en man respektive kvinna. Å 

andra sidan påstår Hirdman att det finns förutsättningar för att bryta genussystemet, 

vilket grundar sig i vårt alltmer jämlika svenska samhälle som belyser likheter snarare 

än olikheter mellan kvinnor och män. 

 
 
3.2.6 Ett urval av svensk genusforskning utifrån ett organisationsperspektiv 

I Sverige har jämställdhetsarbetet kommit långt i förhållande till övriga världen, vilket 

vid flera tillfällen har uppmärksammats av Förenta Nationerna (FN). Dock föreligger 

det fortfarande skillnader baserat på kön, vilket synliggörs genom löneskillnader, 

fördelning av hushållsarbete samt fördelning av maktpositioner. Svenska genusforskare 

så som Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag har bland 

annat utrett könsfördelning på chefspositioner och publicerat forskning kring ledarskap, 

homosocialitet, jämställdhetsarbete, könsmakt och unga chefer (Wahl et al., 2011).   

 



  
 

 30 

Hööks (2001) avhandling syftar till att förbättra situationen för kvinnor genom att till 

exempel utöka proportionen av kvinnor på högre chefsposter för att på så sätt förändra 

maktstrukturen. Studien visar att män utgör en norm inom ledarskap och konstrueras 

som könlös, medan kvinnor i maktpositioner konstrueras som kvinnor och missriktade, 

vilket har en negativ värdeladdning. Wahl (1996) påstår att en majoritet av svenska 

företag har en könsneutral uppfattning kring chefsrekrytering och ser kompetens som 

den avgörande faktorn istället för kön. Hon anser att både genus och ledarskap är socialt 

och kulturellt konstruerat. Kvinnlighet skapas hela tiden i relation till manlighet, vilket 

beror på maktstrukturen mellan könen. De egenskaper, erfarenheter och kunskaper som 

tillskrivs ledarskap förändras ständigt utifrån sammanhanget.  

 

Teorier kring ledarskap tar ofta inte hänsyn till kön. Det faktum att män besitter en 

majoritet av chefsposterna, uppfattas detta inte som något oproblematiskt: ifall det är en 

självklarhet att en chef är man, är det lika självklart att kvinnan inte är det. Kvinnors 

svaga närvaro inom chefspositioner är inte lika teoretiskt omfattande jämför med 

männens, vilket leder till att  hennes omgivning kan uppfatta att hon inte är kapabel till 

att leda. För att kunna hantera problemet, anser Wahl (1996) att ett könsperspektiv på 

ledarskap är av betydelse.  

 

Ett barns uppväxt ligger till grund för hur barnet kommer uppfattas och bli behandlad i 

arbetslivet (Wahl, 1996). Som tidigare nämnt socialiseras barn i ung ålder in i bestämda 

könsroller genom att lära sig vad som är “passande” för flickor respektive pojkar. 

Fördelningen av kön fortsätter ständigt att skapas och upprätthållas, vilket 

fortsättningsvis även sker inom organisationer. Det i sin tur påverkar synen på ledarskap 

i relation till kön utifrån vad som anses mest lämpligt - ett kvinnligt eller ett manligt 

ledarskap. Ifall en kvinnas chefsroll ifrågasätts, finns det belägg för att hon kommer att 

börja efterlikna en man i chefsposition. Ifall anställda inom en organisation har en 

positiv syn på kvinnor i chefsposter, kommer kvinnan istället uppleva att det finns 

utrymme för hennes olikheter gentemot männens. Dessa olikheter är av betydelse 

eftersom de anses kunna komplettera männens egenskaper och bidra med nya aspekter 

på ledarskap.  
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3.3 Intersektionalitet 

3.3.1 Presentation av intersektionalitetsperspektivet 

Lykke (2005) redovisar för begreppet intersektionalitet som uppstod ur black feminism 

genom en interaktion mellan feministisk och postkolonial teori. Begreppet 

introducerades av amerikanskan Kimbérle Crenshaw i slutet av 1980-talet. Inom 

feministisk teori har intersektionalitet tillämpats för att tolka samverkan mellan 

maktordningar och sociokulturella hierarkier.  

 

Genomslaget för black feminism, med utgångsläge i afroamerikanska kvinnors förtryck 

i samhället, uppstod under 1970- och 1980-talet och förändrade feministisk teori såväl 

som politiken (de los Reyes & Mulinari, 2007). Eftersom tidigare feministisk forskning 

hade exkluderat utländska, lyfte black feminism fram de relationer mellan etnicitet och 

kön som kom att utgöra återkommande teman i intersektionella debatter. Idag används 

black feminism som ett begrepp, vilket kritiserar feminism utifrån ett antirasistisk 

perspektiv och tvärtom.  

 

Crenshaw argumenterar i en artikel från 1995 för betydelsen av att interagera faktorerna 

kön och etnicitet i feministiska och antirasistiska debatter. Rasism och sexism 

interageras inte allt sällan i praktiken till skillnad från feminism eller antirasism där 

människor antingen identifieras som kvinna eller som svart. En svart kvinna tillskrivs 

därmed ingen röst.  

 

3.3.2 Betydelsen av intersektionalitet 

Relationen mellan kategorier som till exempel kön, etnicitet, klass och sexualitet är 

ständigt förekommande. Kategorierna är till viss del relaterade till varandra och trots att 

det finns en enskild sfär som benämns “kön”, finns det delar i sfären som samspelar 

med andra kategorier (Kalling och Styhre, 2007). Intersektionalitetsperspektivet 

undersöker på vilket sätt ojämlikhet och maktordningar är sammanflätade utifrån 

subjektiva uppfattningar om vithet, manlighet, könstillhörighet, sexualitet, etnicitet 

etcetera (de los Reyes & Mulinari, 2007:9-10). Skillnaden mellan “vi” och “dem” 

konstrueras ständigt till sociala koder. Till exempel innebär begreppet “rasifiering” ett 

skapande av en hierarkisk ordning baserat på etnicitet. Samtidigt leder begreppet genus 

till processer som konstruerar kvinnor och män baserat på föreställningar om biologiska 

och kulturella skillnader. Ur ett intersektionalitetsperspektiv är processerna omslutna av 



  
 

 32 

varandra och kan inte behandlas separata i analyser om maktordningar. Med andra ord 

är rasifiering ständigt genus likväl som att könskonstruktion ständigt är rasifierad.  

 

Det svenska ordet intersektionalitet härstammar från engelskans “intersectionality” som 

i sin tur kommer från “to intersect”, vilket betyder “att korsa” (Lykke, 2003). Paulina de 

los Reyes var tillsammans med Irene Molina och Diana Mulinari den första forskarna 

att presentera begreppet intersektionalitet i svensk forskning. Begreppet har dock inte 

blivit lika uppmärksammat i svenska debatter jämfört med internationella. Enligt de los 

Reyes (2014) har svenska feminister under en lång tid tagit avstånd från black feminism 

med argumentet att slaveriet inte tillhör den svenska historien, trots att begreppet spridit 

sig till stora delar av västvärlden. Fokus har istället varit på frågor och lagstiftning 

gällande jämställdhet mellan kvinnor och män. Den första jämställdhetslagen 

verkställdes år 1980 i Sverige, men bidrog inte till en märkbart förbättrad situation för 

utländska kvinnor, eftersom lagen stiftades utifrån ett svenskt etnocentriskt perspektiv. 

 

Att enbart lägga ihop exempelvis kön, etnicitet och ålder för att kunna skapa sig en 

förståelse för begreppet intersektionalitet är inte tillräckligt. På samma sätt är det inte 

tillräckligt att endast summera sexism, rasism och klassförtryck för att kunna förstå 

underordningen av kvinnor med utländsk bakgrund. Begreppet intersektionalitet är 

större än dess separata kategorier, vilket innebär att det är av betydelse att ta hänsyn till 

samspelet och beroendeförhållandet mellan kategorierna. Hänsyn bör även tas till hur 

olika varianter av förtryck interagerar med varandra (de los Reyes, 2014).    

 

Flera studier om organisatoriska ojämlikhetssystem baserat på kön, etnicitet och klass 

har valt att endast fokusera på en av kategorierna istället för den komplexa processen 

där samtliga kategorier samspelar med varandra (Acker, 2006). Kategorierna är 

oskiljaktigt sammanfogade med varandra i en dynamisk interaktion (Lykke, 2003). 

Därför är det viktigt att tillämpa perspektivet för att minimera risken att underordnade 

grupper blir försatta i utkanten och att feminismen fortsätter beröra frågor kring 

framförallt redan privilegierade kvinnor (de los Reyes, 2014).       

 

3.3.3 Intersektionalitet i organisationer 

Tidigare forskning om intersektionalitet i organisationer finns inte i stor utsträckning. 

Det är dock ett viktigt ämne att studera till följd av globaliseringstrenden såväl som 
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migration, vilket medför att organisationer måste ta hänsyn till flera faktorer än endast 

kön. Mir, Mir och Wong (2006) menar att globaliseringstrenden och migrationen har 

skapat en arbetskraft där förmåner för inrikes och utrikes födda skiljer sig åt. Exempel 

på andra framstående forskare som förstått betydelsen av att studera ämnet vidare är 

Acker (2006), Mirchandani och Butler, Jack och Lorbiecki samt Tienari. Deras studier 

kan anses utgöra grunden för forskning kring mångfald inom organisationer likväl som 

forskning kring intersektionaliteten mellan olika identitetskategorier (Kalonaityte, 

2008).  

 

3.3.4 Kritik mot intersektionalitetsperspektivet 

Lykke (2003) presenterar kritik mot intersektionalitetsperspektivet som utgår från att 

perspektivet som ett analytiskt verktyg kan innefatta en för stor andel 

maktassymmetrier, det vill säga att perspektivet inkluderas för många kategorier. Det 

skulle kunna göra perspektivet svårhanterligt. Hon argumenterar därmed för betydelsen 

av att utgå från vissa principer för att undvika motsättningar till 

intersektionalitetsperspektivets användingsområde. Principerna innebär bland annat att 

fokus bör vara på ett visst antal kategorier trots att forskaren skall vara öppen för 

betydelsen av andra faktorer. 
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4 Empiri 
 
 

Det insamlade materialet har tolkats utifrån vår teoretiska referensram. Vi har valt att 

dela in tolkningskapitlet i två kapitel. Dock kan vi inte betrakta dem som separata 

enheter eftersom det föreligger ett samspel i informationen som presenteras i 

kapitlerna. Empirikapitel I presenterar respondenternas enskilda berättelser i 

kronologisk ordning med syfte att synliggöra den utomeuropeiska kvinnan i vår studie 

såväl som i managementforskningen. Vi vill även ge utomstående möjligheten att lära 

känna våra respondenter bättre. Empirikapitel II består av en tolkning av 

respondenternas berättelser utifrån underliggande mönster av möjligheter och de 

organisatoriska hinder som vi har valt att presentera i teorikapitlet.  

 

 
 
4.1 Empiriavsnitt 1: Respondenternas enskilda berättelser 
 

 

Jasmina 

 
“Min arbetsplats är mitt mini-New York - här kan jag bara få vara Jasmina” 

 

Jasmina påbörjade sin flykt från Chile till Sverige vid ett års ålder – en resa som tog 

ungefär två år. Hon berättar att eftersom hon kom till Sverige vid tidig ålder talar hon 

svenska flytande, vilket har medfört att personer hon träffar tror att hon är adopterad. 

När hon fyllt 18 år blev hon ensam kvar i Sverige då hennes familj valde att flytta 

tillbaka till Chile, vilket hon tror har påverkat henne mycket. Hon menar att hon ibland 

kan känna sig ganska ensam, men samtidigt poängterar hon att det är någonting som är 

självvalt. Jasmina uttrycker hur skönt hon tycker det är att få vara anonym och inte bli 

kategoriserad utifrån sin utländska bakgrund, vilket hon förknippar med en känsla av 

frihet. Företaget hon idag arbetar på är hennes “mini-New York” då det påminner henne 

om anonymiteten hon upplevde när hon befann sig i USA. 
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“I USA så var 

det första gången som min chef [...] kunde se att jag har en kompetens som 

väldigt få har. Det chilenska arvet och den kulturella kunskapen i helhet. 

[...] Det var ingen någonsin som hade lyft det som en kompetens tidigare, utan 

det hade tvärtom känts som om ‘du är från Chile och du ligger tre steg bakom.’” 

 

Viktigt för Jasmina är att bara kunna få vara sig själv och inte ständigt behöva 

kategoriseras, bli representant eller symbol för sin minoritetsgrupp. Under 

intervjutillfället pausar hon, tänker efter och säger att man som utländsk kvinna ställs 

inför många svåra situationer, vilket för Jasmina innebär att hon brukar förbereda sig 

inför vissa situationer där hon vet att hon kommer att bedömas enligt vissa kategorier. 

En situation är Almedalen, vilket hon drar sig för varje år eftersom hon under 

Almedalsveckan blir påmind av sitt kön såväl som utländska bakgrund.  

 

Jasmina brinner för sitt arbete och för möjligheten att kunna påverka och göra skillnad - 

för henne är det viktigt att arbeta mot orättvisor. Hon menar att eftersom hon själv kom 

till Sverige som flykting vet hon att livet handlar om tillfälligheter och möjligheter. Man 

skall vara tacksam, även för småsaker, vilket hon försöker komma ihåg. 

 

Under intervjun pratar Jasmina mycket om kunskap och kompetens eftersom hon 

upplever att hon behöver konkreta bevis på kunskap för att avancera i arbetslivet. Till 

exempel berättar Jasmina att hon var tvungen att gå tillbaka till skolbänken i Sverige då 

hon hade problem med att få sin amerikanska utbildning översatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 36 

 

Amira 

 

“Vissa kvinnor ifrågasätter mitt val att jobba heltid trots att jag har 

småbarn hemma - jag blir provocerad” 

 

Amira inleder intervjun med att berätta att hon är född i Sverige, uppvuxen i Marocko 

och återvände till Sverige i tonåren med sin familj.  

 

Hon berättar tidigt i intervjun att hon kanske inte är rätt respondent för oss eftersom hon 

identifierar sig som halvsvenska samt påstår att hon inte upplevt några större hinder i 

sin chefskarriär. Vi försäkrar henne att vi är lika intresserade av hennes berättelse 

oavsett om hon identifierar sig som halvsvenska eller utländsk, så länge hon inte 

identifierade sig som helsvensk. När vi frågar Amira mer detaljerat om hennes bakgrund 

berättar hon att hennes pappa är marockan och hennes mamma svenska. Amira har inte 

reflekterat så mycket över hur andra uppfattar henne, mer över hur Sverige ligger i 

framkant med jämställdhetsarbetet jämfört med andra länder. Enligt Amira är synen på 

kvinnor och män i till exempel Frankrike annorlunda. Vidare berättar att hon är mycket 

noggrann med hur hon uppfostrar sin son och dotter. Hon försöker att behandla dem lika 

och förminska deras skillnader för att enligt henne, “ge dem samma plattform”. 

 

“Jag försöker liksom skjuta fram det här med 

dottern [...] men det kommer ändå liksom [...] det är tryck från kompisarna och 

så skall hon titta sig i spegeln liksom. Hon är fem år! Hon vill inte gå 

därifrån, vi kommer inte hemifrån. Så det är ju absolut samhället.” 

 

Då båda hennes föräldrar anser att kunskap är viktigt, har de varit en stor drivkraft och 

inspirationskälla för henne när det gäller utbildning. Amira anser att hennes arbetsplats 

är jämlik i fördelningen av kvinnor och män, dock är det bara hon och en till kollega 

som har utländsk bakgrund på företaget. Amira förklarar hastigt att rekryteringen har 

baserats på kompetens och språkkunskap – det har säkert varit en tillfällighet. 
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Kira 
 

“Drivkraft? It runs in the family!” 

 

Kira levde i Filippinerna innan hon som 27-åring flyttade till Sverige. Hon kommer från 

en familj som aktivt har kämpat mot diktaturen i Filippinerna och det är därifrån hon 

tror att hon hittat sin drivkraft i arbetslivet. Kira berättar att hennes kamp mot orättvisor 

har lärt henne att uppskatta saker och ting på ett helt annat sätt än till exempel hennes 

dotter som är uppvuxen i Sverige. Hon tror att hon sätter saker och ting i ett större 

perspektiv, varför löneskillnader enligt henne är ett “first world problem“. Kira arbetar 

som gruppchef inom marknadsföringsbranschen och anser att hennes nuvarande 

arbetsplats är jämlik med ett stort antal olika nationaliteter - dock lägger vi märke till att 

hon är den enda som inte är född i ett västerländskt land. 

 

I början av intervjun påstår Kira klart och tydligt att hon inte har upplevt några hinder i 

yrkeslivet och menar att om hon har gjort det så har hon i alla fall inte lagt märke till 

dem. Allteftersom intervjun fortlöper dyker däremot intressanta händelser upp och hon 

berättar att eftersom hon har barn samt varit tvungen att lära sig ett helt nytt språk i 

vuxen ålder, har hon blivit utsatt för en slags diskriminering. På hennes förra arbetsplats 

kunde hon uppleva ensamhet eftersom hon var den enda från Sydostasien och kände att 

hon hade svårt att passa in. Kira reflekterar över det här och tror att andra inte riktigt 

visste hur de skulle prata med henne. Samtidigt säger hon att det ligger hos henne själv 

att ta plats och initiativ. Kira berättar sedan att samma företag inte valde att satsa på 

henne och hon sökte därför nya utmaningar.  

 

“[...] så blev jag en av de som fick gå, även om jag hade senioritet - 

jag menar, jag hade bättre ställning än flera andra. [...] men språket blev ju 

ett stort hinder för mig. Jag var inte tillräckligt bra på att skriva på 

svenska för att de skulle behålla mig.” 

 

Kira inser vikten av att bekanta sig med den rådande kulturen och att skapa sig en 

medvetenhet för hur folk omkring fungerar. Hon påstår sig vara en “people person” och 

tror att det ligger till grund för vissa uppdrag och roller hon blivit erbjuden genom åren. 

Viktigt enligt Kira är att skapa nätverk och att omringa sig med personer som kan ta dig 
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framåt. Hon trycker även på betydelsen av att göra sig sedd och vara lite “pain in the 

ass” eftersom det ger uppmärksamhet – all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. 
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Ivana 
 

“Chefskapet är mer en position där jag får makt, makt att verkställa det jag tror på 

egentligen.” 

 

Med en indisk pappa och en svensk mamma identifierar sig Ivana som halvsvenska. 

Största delen av uppväxten har hon spenderat i Sverige, även om hon har flyttat runt 

med familjen till olika delar i världen. Hon upplever att hon ständigt blir identifierad 

som utländsk, både under uppväxten, men även i vuxen ålder. Idag är Ivana en 

prisvinnande kulturchef, men tycker att vägen till framförallt hennes första anställningar 

har varit svår. Hon blev nekad anställning flertalet gånger i början av karriären och 

reflekterade ofta kring huruvida det berodde på hennes namn eller inte. Ibland visste 

inte ens arbetsgivarna om hon var en man eller en kvinna på grund av på hennes 

förnamn. 

 

Eftersom kvinnor med utländskt påbrå i chefspositioner är relativt få på den svenska 

arbetsmarknaden, upplever Ivana att hon ständigt bär rollen av “en utländsk kvinna som 

har lyckats göra karriär”. Hon känner att hon hela tiden blir en representant utifrån sin 

utländska bakgrund, vilket hon till en början upplevde svårt. Idag försöker hon istället 

se positivt på det och skapa ingångar för andra. Dock berättar Ivana att hon fortfarande 

kan besväras av pressen att behöva göra allt extra bra för att fler “som hon” skall få 

chansen att göra karriär. 

 

“Under en viss period så tyckte jag att det var 

ganska besvärligt. Idag är jag mer såhär att ‘om jag kan bli en förebild för 

andra och skapa ingångar för andra’ så ser jag bara positivt på det. Jag 

försöker istället liksom att bana väg.” 

 

Ivana reagerar starkt på orättvisor, vilket hon har använt som drivkraft för att ta sig fram 

i arbetslivet. Hon vill bidra till en bättre och mer rättvis värld och anser att om en 

chefsposition är vad som krävs för att göra det möjligt, så får hon helt enkelt axla 

chefsrollen. Alla besök i Indien, där det finns fruktansvärda orättvisor tillsammans med 

hur hon har sett att hennes pappa, trots kvalificerad utbildning, gång på gång blivit 

nekad anställning, är också en drivkraft för Ivana. 
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Hon anser att kategorin “utländsk” medför betydligt större hinder än att vara kvinna. 

Enligt Ivana går dessutom utvecklingen med mångfaldsrekrytering fruktansvärt sakta, 

då strategier och policies “står fint i hyllan” men sällan omsätts i praktiken. 
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 Domenica 
 

“Vi som är rappa i käften skulle nog kallas för ragator” 

 

Domenica kom till Sverige med sin familj från Chile när hon var två och ett halv år, 

flyttade sedan tillbaka till Chile under en kort period och återvände till Sverige för att 

stanna vid sex års ålder. Efter gymnasiet flyttade Domenica till Stockholm för att 

studera, men då hon blev erbjuden en heltidstjänst på ett företag, litade hon på 

magkänslan och valde att avsluta sina universitetsstudier. Det har lett till att hon idag 

besitter en chefsposition i ung ålder. Domenica berättar tidigt under intervjun att hon 

trivs med att kunna bestämma i företaget och anser att hennes roll som chef är att stötta 

sina medarbetare. Ett arbete utan en ledarposition i framtiden finns inte på kartan för 

Domenica.   

 

“Jag ger alltid 100 procent och tar jobbet på fullt allvar och med det så 

kommer möjligheten om man vill. I alla fall på den här arbetsplatsen, men det 

är säkert svårare på andra ställen.” 

 

På hennes arbetsplats betraktar de varandra som individer snarare än som kvinnor och 

män och av den anledningen anser hon att hennes arbetsplats är jämlik. Det faktum att 

hon är den enda utländska kvinnan på hennes arbetsplats som dessutom är så pass ung, 

var inget hon riktigt reflekterat över förrän hon började gå ledarskapsutbildningar. 

Domenica berättar för oss att det var där hon först insåg hur få personer med utländsk 

bakgrund som arbetar inom hennes bransch. Trots att hon ständigt blir påmind av sin 

utländska bakgrund genom nyfikna människor som undrar var hon är ifrån, är det 

ingenting hon låter sig påverkas av. Hon kan ibland skämta om att det är bra att hon 

“fyller kvoten”, berättar hon för oss och skrattar till. 

 

Domenica pratar mycket om betydelsen av att vara en stark person för att klara av 

ledarskapet. Hon brukar ibland få höra att hon “är en av grabbarna”, eftersom hon inte 

är den där ömmande och känslosamma chefen som kvinnor ofta förväntas vara. Enligt 

Domenica handlar det om att ha vissa egenskaper samt att vara hårdhudad för att klara 

av chefsrollen. 
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Raniya 

 

“Min arbetsplats speglar systerskap - det är en häftig dynamik!” 

 

40-åriga kommunikationschefen Raniya kom till Sverige från Zambia i 20-årsåldern, 

men talar trots det svenska flytande. Hon är en färgstark och sprudlande kvinna som inte 

verkar rädd för att dela med sig om sina åsikter. Tidigt under intervjun berättar Raniya 

om hennes upplevelser av hinder - både strukturella och underliggande hinder. Hon 

insåg i ung ålder att det var viktigt att hon gjorde strategiska val om hon en dag skulle 

kunna bli chef och valde därmed att avsluta sin statliga anställning för att istället jobba 

som projektledare - det var här hennes resa började. Raniya berättar att den rådande 

chefsstrukturen inom den statliga sektorn inte gav utrymme för någon “som hon” och 

hon kan än idag känna att människor ibland har svårt att veta var de skall göra av henne. 

Trots detta verkar kvinnan framför oss, som efter råd från sin dotter försöker undvika att 

filma sig själv ur ett grodperspektiv, inte låta situationerna hon ställs inför påverka 

henne negativt.  

 

Vidare menar Raniya att hon alltid känt att hon inte har blivit kallad till så många 

intervjuer och tror att det kan bero på att hon har en afrikansk bakgrund. Branschen hon 

i dagsläget har en chefsposition inom är homogen och berättar att anställda ibland får 

för sig att hennes unga praktikanter som varit män har varit hennes arbetsledare. Hon 

skrattar till och berättar för oss att hon ibland brukar spela med för att se hur långt det 

kan gå, trots att praktikanten blir obekväm.  

 

Då vi frågar henne hur pass jämlik hennes arbetsplats är hänvisar hon oss med ett lurigt 

leende till företagets hemsida. Det visar sig att hennes arbetsplats endast består av 

kvinnor och hon berättar att arbetsplatsen speglar systerskap, vilket för henne är ett 

betydelsefullt ord. Dock är Raniya den enda med utländsk bakgrund på företaget och 

delar med sig av tillfällen som hon blir uppmärksammad för sin bakgrund. Till skillnad 

från hennes svenska kollegor kan hon få kommentaren “Åh tjejen, vad duktig du är!”, 

vilket hon upplever förminskande eller underskattande. Raniya är dock medveten om att 

det finns en gråzon gällande innebörden av sådana kommentarer och hon har svårt att 

avgöra om hon får beröm baserat på hennes utländska bakgrund eller utifrån hennes 

prestation. Hon berättar även att andra kommentarer hon får ofta berör hennes utseende.  
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“[...] har alltid fått den här kommentaren ‘men gud, det ser ut som att du är 22 år!’ och 

jag får fortfarande det eftersom jag är svart så tycker man ofta att jag ser väldigt ung ut 

och det är rätt intressant. Snart är jag ju liksom 40 år.” 

 

För Raniya är kunskap och kompetens viktiga faktorer och något hon vill bli 

uppmärksammad för. Hon drivs av att vilja göra förändringar och hoppas, likt de “coola 

feministerna på 60- och 70-talet”, kunna skapa en bättre framtid för sina barn. Hon är 

väl medveten om intersektionalitetsperspektivet och dess innebörd och upplever ett 

ansvar för andra - både som svart och som kvinna. 
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Parisa 
 

“... det är som två olika kamper, så av den 

anledningen har jag valt att ignorera min utländska bakgrund och bara fokusera 

på kvinna” 

 

Parisa är endast 27 år gammal men har redan kommit en lång väg i sin karriär. Med 

båda föräldrarna från Mellanöstern har hon upplevt att hon blivit kategoriserad som 

utländsk under hela sin barndom, trots att hon är född och uppvuxen i Sverige. Det har 

präglat henne under uppväxten och i vuxen ålder har hon själv valt att främst identifiera 

sig själv som kvinna och sedan som utländsk - det är helt enkelt för svårt att fokusera på 

båda faktorerna. Vägen till chefspositionen hon besitter idag har varit svår och 

kamperna många. Hon är verksam inom en mansdominerad bransch, vilket hon inte 

alltid tycker är lätt. Parisa berättar för oss att hon känner att hon måste prestera fyra 

gånger så hårt jämfört med männen med chefsbefattning för att bevisa sig värdig sin 

position. Dessutom upplever hon att måste hon vinna andras förtroende medan äldre 

män i hennes bransch får det gratis. 

 

Även om Parisa beskriver sig som en mycket snäll person har hon alltid varit väldigt 

bestämd och inte rädd för att ryta ifrån om det har behövts. Dock har det inte vara utan 

risken att bli kallad “bitch” eller eller andra smeknamn kopplade till hennes utländska 

bakgrund. Parisa upplever att hennes unga ålder har utgjort den svåraste faktorn. Utöver 

att hon är ung, kvinna och utländsk säger hon att hon dessutom är kort. Till en början 

bar hon höga klackar varje dag eftersom hon upplevde att hon fick mer respekt och blev 

bemött på ett bättre sätt än om hon hade sneakers på sig. För att klara av det hon fått 

utstå på grund av hennes kön, ursprung, ålder och andra personliga attribut, har hon sett 

till att omringa sig med starka kvinnor som är verksamma i hennes bransch för att 

alliera sig. 

 

Att hjälpa andra och bana vägen för unga, utländska tjejer är något som motiverar henne 

till att slå sig fram i den organisatoriska hierarkin. Hennes drivkraft grundar sig i 

frustrationen kring orättvisor, att kvinnor är underrepresenterade i chefspositioner och 

att kvinnor inte blir erbjudna samma möjligheter på grund av sitt kön. 
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“[...] när jag insåg att jag inte skulle ha samma 

möjligheter på grund av mitt kön och inte på grund av min prestation, så blev 

jag väldigt motiverad. Ett - till att hjälpa andra och två - jag satte upp ett 

mål för mig själv när jag var 22 att jag skulle tjäna mer pengar än en 40-årig 

gubbe. [...] vilket jag uppnådde vid åldern 24.” 

 

Det är tydligt att Parisa har starka åsikter om ämnet vår studie behandlar och påpekar 

gång på gång betydelsen av att studera ämnet vidare. Hon menar att det finns så många 

fler hinder för kvinnor med utländsk bakgrund än vad man kan tro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 46 

4.2 Empiriavsnitt 2: Tolkning av empiriskt material 
 

4.2.1 Underliggande könsskillnader mellan kvinnor och män 

Enligt Acker (2006) gör sig underliggande könsskillnader påminda genom bland annat 

att vita män fortfarande dominerar chefspositioner, men även på grund av distinktionen 

mellan manligt och kvinnligt. Benschop och Doorewaard (2012) menar att 

underliggande könsskillnader förstärks utifrån individer som beter sig enligt normen 

för  kvinnligt respektive manligt.     

 

Amira har starka åsikter kring att det är samhället som konstruerar könsskillnader. Hon 

ser klart och tydligt hur konstruktion och identifiering hos människor börjar redan i ung 

ålder. För Amira är det viktigt att uppfostra sina barn neutralt och inte låta dem påverkas 

av samhällets sociala konstruktion av kön, det vill säga genus, vid alltför tidig ålder. Till 

exempel ser hon till att barnen får bära vilka färger de vill och leka med både “pojkiga” 

och “flickiga” leksaker: allt för att ge sina barn lika förutsättningar. Amira delar även 

med sig om sin uppfattning gällande skillnader i jämställdhet i andra länder som 

exempelvis Frankrike jämfört med Sverige. I det franska samhället är kvinnor typiskt 

kvinnliga och männen typiskt manliga och Amira menar att de behandlas olika, 

exempelvis genom att kvinnans utseende påpekas i större utsträckning än mannens. 

Amira förundras över hur den franska kvinnan inte verkar vilja känna sig oberoende, 

men enligt hennes franska väninnor finns det en förväntan att mannen skall bete sig 

enligt normen av en traditionell gentleman. Ur Amiras åsikter kan vi tolka att hon 

motsätter sig särartsfeminism, som enligt Robert och Uvnäs Moberg (1995), förespråkar 

människans biologiska skillnader. De biologiska skillnaderna bör ligga till grund för vid 

val av arbete. Vi kan därmed anta att Amira har en poststrukturalistisk uppfattning, 

vilket är är den dominerande feministiska strömningen i dagens svenska samhälle. Vi 

antar att det finns ett samspel mellan aktuell forskning och samhällssituationer vilka 

påverkar varandra och avgör vad samhällets människor anser är av betydelse - så som 

Amiras åsikter om att ge sina barn lika förutsättningar för framtiden.   

 

Vi har uppfattningen om att Kira, som har spenderat halva sitt liv i diktatur, antagligen 

har upplevt andra ojämlikheter än de som föreligger i Sverige. Hon menar att hon kom 

till Sverige med ett annorlunda perspektiv på verkligheten. Det var därmed tydligt för 

oss att eventuella hinder i det svenska arbetslivet inte var något hon verkade lägga större 
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vikt vid eftersom det är ett litet problem i förhållande till diktaturen i Filippinerna. Vi 

antar att Kiras uppfattning om att hon har andra perspektiv på verkligheten kan bero på 

kulturella och politiska skillnader, varför det är av väsentlighet att tillämpa ett 

intersektionellt perspektiv på fenomenet kring underliggande könsskillnader.  

 

Hur tydligt respondenterna upplever underliggande könsskillnaderna i arbetslivet verkar 

variera utifrån till exempel bransch. Parisa, som arbetar inom den mansdominerande IT-

branschen, upplever att könsskillnaderna är ständigt närvarande. Under intervjutillfället 

berättade hon bland annat om hur hon till en början upplevde att hon fick mer respekt av 

männen på arbetsplatsen om hon bar tolv centimeter höga klackskor. Parisa upplever 

dessutom att det finns tydliga kontraster i hur pass mycket hon måste bevisa sig värdig 

sin chefsposition jämfört med männen med chefsbefattning. Vi skulle kunna anta att 

hennes höga klackar var ett försök att reducera den ökade synligheten bland männen 

genom att göra sig längre och på så sätt smälta in bättre, vilket kan förklaras genom 

Kanters (1977) teorin om frekvensstrukturen.  

 

Raniya talar särskilt om myndigheter och om att representationen av kvinnor och män 

på hennes tidigare arbetsplats var extremt ojämn på chefsnivåer. Idag arbetar hon med 

kommunikation inom en annan sektor och blir fortfarande påmind om homogeniteten, 

men istället för könsskillnader föreligger det en skillnad ut ett etniskt perspektiv. 

 

“Branschen jag verkar inom är väldigt homogen [...] och när man tittar på byråsajter i 

kommunikationsvärlden [...] så kan min närvaro vara lite provocerande för den 

påminner om homogeniteten. En annan aspekt är till exempel om vi skall ha en 

diskussion om integration och mångfald och jag säger ‘nä, men såhär är det!’ då kan 

det nästan bli… ‘åh, nu skall vi vakta tungan!’”4 

 

Alla respondenter har dock inte känt av de underliggande könsskillnaderna lika tydligt 

som Parisa och Raniya. Vi antar att det beror på att branscherna som de är verksamma 

inom är mer heterogena. Dock finns det undantag. När Amira, som jobbar med 

marknadsföring, var ensam kvinna i ledningsgruppen så var stämningen annorlunda 

jämfört med hur den är i dagsläget. Tidigare var stämningen “gubbig”, vilket gav 

upphov till en negativ känsla. Hon har svårt att förklara stämningen, men upplevde att 

                                                
4 Raniya, enskild intervju, 2016-04-06 
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det fanns en gammaldags syn på kvinnor och hon kunde ibland få höra vissa 

kommentarer och skämt på hennes bekostnad. Hon kunde uppleva en känsla av 

utanförskap och att hon inte passade in. Amira har dock aldrig upplevt att det berodde 

på hennes utländska bakgrund, utan istället på att hon var ung och kvinna. Parisa har likt 

Amira också upplevt att hennes unga ålder har gjort sig påmind i arbetslivet. Parisa 

anser att det till och med har varit hennes största hinder. 

 

Vi kan utifrån vårt empiriska material tolka att underliggande könsskillnader verkar 

variera utifrån vilken bransch såväl som den sektor som våra respondenter är 

verksamma inom.  
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4.2.2 Strukturer inom organisationer  

4.2.2.1 Möjlighetsstuktur 

En person tillhörande en minoritetskategori kan tänkas möta fler hinder än till exempel 

en vit, medelålders man. Några av studiens respondenter menar å andra sidan att det kan 

vara fördelaktigt att vara kvinna samt att ha en utländsk bakgrund. För dessa minoriteter 

kan det betyda fler möjligheter i arbetslivet eftersom företag eftersträvar mångfald och 

kulturell kompetens. 

 

Jasmina anser att det är till hennes fördel att som kvinna valt att arbeta i en 

mansdominerad bransch. Hon känner sig speciell och har blivit erbjuden vissa 

möjligheter tack vare att hon är kvinna. Hon berättar även att hennes utländska 

bakgrund har medfört möjligheter baserat på hennes kulturella kompetens. Hennes förra 

chef var den första att uppmärksamma hennes kunskap om två olika kulturer, vilket hon 

inte hade blivit innan.  

 

[...] alla som pratar om det här är män, det är så himla fullt av maskulinitet. Kan man 

hitta en kvinna som pratar om det blir man lite speciell. Så på så vis har det gynnat mig. 

Det har också gynnat mig att jag har min utländska bakgrund för då kan jag plötsligt 

också representera den del av målgruppen som är utbildad.”5 

 

Parisa är en av respondenterna som upplever att hon inte erbjudits möjligheter, utan 

istället fått kämpa för att överkomma hinder. Hon anser att vägen till hennes 

chefsposition har varit svår, vilket hon delvis tror beror på att teknikbranschen är så pass 

mansdominerad. Ju högre chefspositioner hon haft inom branschen, desto tydligare har 

hon märkt av bristen på kvinnor. Raniya har även hon upplevt fler hinder än möjligheter 

utifrån kategorierna kvinna och etnicitet. Tidigt i arbetslivet insåg Raniya att det skulle 

bli svårt för henne att nå chefspositioner eftersom hon befann sig långt ner på listan över 

anställda som generellt sätt blir befordrade först. Hon förklarar att vita, medelålders män 

står högst upp följt av kvinnor i 50-års åldern och någonstans ännu längre ner finns unga 

kvinnor med utländsk bakgrund. Det är en tydlig chefsstuktur enligt Raniya, speciellt 

inom statliga verksamheter.  

 

                                                
5 Jasmina, enskild intervju, 2016-04-04 
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“Det är ju en sådan struktur som det inte finns utrymme för mig just nu oavsett hur bra 

jag gjorde ifrån mig - det fanns inte plats för mig”6  

 

Raniya tog därmed ett strategiskt beslut och började arbeta kommunalt istället, vilket 

gav henne bättre förutsättningar för den avancering i arbetslivet hon strävade efter. 

Enligt André (2013) besitter personer med utländsk bakgrund endast sex procent av 

chefspositionerna inom offentlig sektor, jämfört med tio procent inom privat sektor 

(Statistiska Central Byrån, 2016). Det är anmärkningsvärt att hon har lyckats avancera i 

arbetslivet, trots att hon enligt statistiken skulle haft bättre förutsättningar inom den 

privata sektorn.  

 

Eftersom studiens respondenter tillhör flera minoritetskategorier är det av intresse att 

reflektera kring huruvida antalet möjligheter kan skilja sig jämfört med till exempel en 

svensk kvinna eller en utländsk man som tillhör färre minoritetskategorier. Enligt 

Kanter (1977) tenderar anställda med sämre förutsättningar att förlora sin 

arbetsmotivation och vilja att avancera. Vår studie visar dock på motsatsen då samtliga 

respondenter, trots de motgångar en utländsk bakgrund kan tänkas medföra, i ung ålder 

visat på en stark drivkraft och motivation till att prestera bra i arbetslivet. Drivkraften 

hos majoriteten av respondenterna grundar sig bland annat i viljan att skapa bättre 

förutsättningar för andra minoriteter. Vi tror dessutom att det finns ett behov hos flera 

utav respondenterna att bevisa för sig själva såväl samhället att de, likt männen, också 

kan.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
6 Raniya, enskild intervju, 2016-04-06 
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4.2.2.2 Maktstruktur 

Enligt Kanter (1977) tenderar en kvinna med makt till att förlora omgivningens 

uppfattning om henne som kvinna. Responsen kring huruvida våra respondenter 

upplever att de blir sedda som en “chef” eller som en “kvinnlig chef” varierar. Av 

samtliga respondenter var Parisa tydligast med sin uppfattning om att hon uppfattas som 

en kvinnlig chef. Hon upplever att hon alltid måste prestera 120 procent för att få 

förtroende i sin chefsroll till skillnad från männen i chefspositioner. Övriga 

respondenter svarade antingen chef eller var osäkra på sina medarbetares uppfattning.  

 

När Domenica pratar om kvinnliga chefsstereotyper, menar hon att det finns en 

förutfattad mening om att kvinnor med chefsbefattning är känslosamma och därmed inte 

kapabla att fatta snabba beslut. Hon beskriver sig själv som stark, “rapp i käften”, 

framåt, rak på sak och som “en sådan tjej som skulle kallas för ragata”. Enligt Acker 

(1992) finns det en uppfattning om att chefer har typiskt “manliga” egenskaper, vilket 

kan ge upphov till könsskillnader inom organisationer. För att motverka könsskillnader 

är det viktigt att inte uppmuntra till särbehandling av kvinnor och män utifrån deras 

beteende, utan istället behandla alla lika.  

 

Enligt Domenica är egenskaperna hon beskriver sig själv utifrån väsentliga för ett lyckat 

chefskap. Hon tillägger att ett bra chefskap inte berör uppfattningen om manligt och 

kvinnligt, utan istället handlar om individuella personlighetsdrag. Det föreligger en 

problematik i att kvinnor förväntas vara på ett visst sätt och ifall hon skiljer sig från 

normen uppfattas hon som manlig. Enligt Kanter (1977) finns det en föreställning om 

att kvinnor med chefsbefattning är auktoritära, övervakande och kritiska. Det skulle 

enligt oss kunna utgöra tre egenskaper som kan relateras till en “ragata”.     

 

Kanters (1977) teori beträffande maktstrukturer i organisationer berör endast kategorin 

kön och det är därmed av intresse att reflektera kring vilka egenskaper en kvinna med 

utländsk bakgrund i en chefsposition kan förväntas ha enligt samhället. Kan det skilja 

sig beroende på vilken kultur kvinnan formats efter eller om kvinnan har en viss religiös 

uppfattning?  

 

Kanter (1977) talar om kvinnans begränsade möjligheter till att utöva makt inom 

organisationer på grund av svårigheten att skapa allianser. Majoriteten av våra 



  
 

 52 

respondenter påstår att de har saknat ett omfattande nätverk, vilket de har fått kämpa för 

att stegvis bygga upp. En av respondenterna blev fundersam under intervjutillfället när 

vi frågade om hon hade kvinnor med utländsk bakgrund i hennes nätverk.  

 

 “Inga vänner jag känner privat, utan det är mer sådana som jag har lärt känna vid 

olika nätverk… fast ändå inte för att… Hm. Nä, för nu tänker jag bara chefer generellt 

och det är inte chefer som är både tjejer och utländska.”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Domenica, enskild intervju, 2016-03-31 



  
 

 53 

 

4.2.2.3 Frekvensstruktur 

Samtliga respondenter upplever att de har ett ansvar för andra, unga, utländska kvinnor. 

Ansvaret grundar sig i att de känner att de måste leva upp till en viss roll, vilket är 

lättare för vissa respondenter att hantera än andra. I ung ålder har flertalet respondenter 

varit obekväma med detta ansvar de ofrivilligt fått axla, men successivt accepterat det 

allt eftersom åren gått. En majoritet av respondenterna har använt sig av orden “bana 

väg” och “öppna dörrar” under intervjutillfällena med vilka de syftar till deras upplevda 

ansvar att underlätta för kommande generationer. I enlighet med Kanters teori om 

frekvensstrukturen upplever samtliga respondenter mer eller mindre att de uppfattas 

som en representant för en minoritetskategori, vilket medför en ökad synlighet för 

kvinnorna. Som en konsekvens av detta menar Kanter att kvinnorna stereotypiseras som 

invandrare eller kvinna istället för en individ.   

 

När Parisa var ung bodde hon i en liten ort på ungefär 2000 invånare. I och med att hon 

var den enda “utlänningen” på orten uppfattade och identifierade hon sig själv som 

mycket mer utländsk än vad hon gör idag som stockholmsbo. Det kan förklaras genom 

Kanters frekvensstruktur, om att minoriteter får en ökad synlighet. Synligheten kan i sin 

tur leda till att aspekten, som i det här fallet är “utländsk”, till och med förstärks. Idag 

har hon halvt medvetet valt att ignorera aspekten utländsk för att bara fokusera på att 

vara kvinna, en enligt henne tuff kamp bara det.  

 

“Alltså det finns kvinnor, men det finns inga kvinnor med utländsk bakgrund. Det är 

som två olika kamper, och av den anledningen så har jag valt att ignorera min 

utländska bakgrund och bara fokusera på kvinna.”8 

 

Kanters teori syftar främst till kvinnan som minoritet, men våra respondenter måste 

även bära rollen som utländsk. Enligt intersektionalitetsteorin interagerar inte bara 

faktorerna, utan de kan även förstärka varandra. Därför kan vi anta att respondenterna 

upplever mer än dubbel press att vara en bar förebild på grund av de två faktorernas 

intraaktion. Respondenterna har dock tagit sig an rollen på olika sätt. En respondent 

fokuserar endast på kategorin kvinna för att det blir för svårt för henne annars. De flesta 

                                                
8 Parisa, enskild intervju, 2016-03-31 
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andra respondenter har däremot berättat att de blir en representant, och känner ett ansvar 

för både kvinnor, unga och utländska.  

 

Även om Parisa idag identifierar sig mer med kategorin kvinna än utländsk så känner 

hon inte till en enda person i gruppen av kvinnor i chefspositioner inom it-branschen 

som är i hennes unga ålder, som ser ut som hon gör och som hon känner att hon kan 

identifiera sig med. Parisa uppskattar inte är när svenska chefskollegor försöker få 

henne att känna sig som svensk genom att säga att de är likadana. Enligt Parisa 

förminskar sådana påståenden hennes kamp i arbetslivet.   

 

Domenica identifierar sig som utländsk även i vuxen ålder, vilket är något hon på 

senaste har reflekterat kring. Trots att ledningsgruppen hon sitter med i till hälften 

består av kvinnor, är Domenica den enda kvinnan med utländsk bakgrund i en 

chefsposition som dessutom är den enda i ung ålder. Hon har lagt märke till att det finns 

väldigt få utländska kvinnor inom hennes bransch och att majoriteten av cheferna är 

medelålders och vita. Hon tror också att andra reflekterar över att hon har utländsk 

bakgrund eftersom hon blir så utmärkande i en bransch där både ung ålder och andra 

etniciteter är ovanligt förekommande.  

 

“Jag har aldrig känt mig så mycket som en invandrare som på senaste tiden för man 

gör ju skillnad på folk genom att fråga ‘ja, men var är du ifrån?’”9   

 

Enligt Domenica finns det en förutfattad bild av att kvinnor med chefsbefattning är 

känslosamma och mest lämpade för arbeten som till exempel förskolelärare eller yrken 

som inte kräver snabbt beslutsfattande. Dock påstår hon sig se mönster i vilka 

egenskaper kvinnor har beroende på ansvarsområde: en personalchef är mer ömmande 

medan en finanschef istället är stark. Ju större grupp du ansvarar över, desto tuffare 

måste du vara och på grund av det har Domenica ibland fått höra att hon är “ju en av 

grabbarna”. Enligt Kanters (1977) teori om assimilering, stereotypiseras kvinnan och 

förväntas av samhället att antingen besitta chefsegenskaper som kan relateras till “en 

ömmande mamma” eller en “strikt järnlady”, vilket Domenica diskuterar kring. Vi kan 

anta att Domenica uppfattas som en strikt järnlady av sina chefskollegor eftersom hon 

vid ett flera tillfällen identifierats som en av killarna. Respondenten Parisa upplever 

                                                
9 Domenica, enskild intervju, 2016-03-31 
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även hon att hon stereotypiseras och de exempel hon delger under intervjutillfället berör 

både hennes utländska bakgrund och det faktum att hon är kvinna: ifall Parisa är 

bestämd upplever arbetskollegorna att hennes bestämdhet beror på att hon är invandrare 

och ifall hon är försynt beror det på att hon är kvinna. Båda respondenternas exempel 

visar på betydelsen och behovet av att kunna tolka stereotypisering utifrån ett 

intersektionellt perspektiv istället för att hantera kategorierna enskilt.  

 

“Ett exempel är att i början var det såhär att när jag är hård, då är det för att jag är 

utlänning. Eh… och att jag kommer från ett land där det är diktatur till exempel. Usch. 

I mitt förra jobb så kallade de mig för Diktatur-Parisa vid tillfällen för att jag tog 

beslut.”10  

 

Raniya är den enda av våra respondenter vars arbetsplats består av enbart kvinnor. Hon 

nästintill lyser upp när hon pratar om sitt arbete och den gemenskap den speglar. Raniya 

beskriver sin arbetsplats med ett enligt hennes starkt ord - systerskap - och uttrycker 

glädjen över att få arbeta med duktiga och fantastiska kvinnor. Även Parisa påpekar 

betydelsen för kvinnor att hjälpa varandra och menar att det finns en slags bild av att 

kvinnor inte gör det, vilket enligt Parisa är struntprat.  

 

Raniya har inte upplevt det som en svårighet att vara kvinna, speciellt inte utifrån den 

arbetsplats hon är chef på nu. Dock har hon alltid känt att hon blivit en symbol för 

svarta. I vissa situationer på hennes tidigare arbetsplats har hon till och med blivit 

misstagen för att vara praktikant, trots att hon varit handledare, något hon tror beror på 

hennes utländska utseende. Raniya verkar ha hanterat situationen lättsamt och berättar 

hur hon ibland avvaktat med att rätta personen tills dess att praktikanten blivit obekväm 

- allt för att se hur långt det kan gå. Med andra ord finns det få kvinnor med utländsk 

bakgrund på hennes arbetsplats, vilket citatet nedan visar.  

 

“Om man möter någon med utländsk bakgrund så vill man nästan high fivea dem i 

korridoren för att vi är så få!”11  

 

                                                
10 Parisa, enskild intervju, 2016-03-31 
11 Raniya, enskild intervju, 2016-04-06 
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På hennes tidigare arbetsplats med både kvinnor och män upplevde Raniya att det var 

svårt att avgöra om bemötandet hon fick berodde på hennes utländska bakgrund eller på 

grund av hennes kön. Till skillnad från hennes nuvarande arbetsplats med enbart 

kvinnor, skulle vi kunna anta att det fanns ett större behov av en intersektionell syn på 

situationen hon upplevde på sin förra arbetsplats.  

 

Trots att interaktionen mellan olika kategorier är ständigt närvarande finns det 

situationer där kategorierna får olika betydelse för våra respondenter. Ett exempel på det 

är Raniyas nuvarande arbetsplats där kategorin kön hamnar i skymundan eftersom hon 

arbetar på en homogen arbetsplats.  

 

Enligt Jasmina är det främst i mingelsituationer hon upplever konsekvensen av att 

tillhöra en minoritetskategori. Mingelsituationen medför att hon får en ökad synlighet 

eftersom det nästintill endast är män som arbetar i hennes bransch. Hon får dessutom 

ofta frågan om varifrån hon kommer och ifall hon trivs i Sverige trots att hon bott här i 

stort sett hela liv. Sådana här frågor tyder på att Jasmina blir en representant för en 

minoritetsgrupp snarare än vem hon är som person. Hon är fullt medveten om att hon 

blir en symbol, men låter det inte längre påverka henne negativt. Anledningen till att 

hon valde att flytta till New York var för att få känna sig anonym eftersom hon i Sverige 

kände att hela tiden symboliserades. Enligt Kanter (1977) får kvinnor med utländsk 

bakgrund symbolisera samtliga personer inom en viss minoritetsgrupp och pressas 

därmed till att föregå med gott exempel. Jasmina menar att hennes utländska bakgrund 

gör att hon känner press till att vara världens bästa invandrare för att väga upp för de 

invandrare som till exempel begår brott. Passionen för hennes arbete baseras på viljan 

att förbättra framtidsutsikterna för de med sämre förutsättningar.    

 

“Jag kan bli deras röst och den enda anledningen till det är att jag har utbildning. Den 

utbildningen har öppnat dörrar och jag har tillgång till rum, maktens rum, på ett sätt 

som de aldrig kommer ha. Då tog jag på mig att vara deras röst.”12 

 

Till skillnad från övriga respondenter, menar Kira att hon inte upplevt negativa 

konsekvenser i arbetslivet med att vara kvinna med utländsk bakgrund. I ett tidigt skede 

berättar Kira att hon är uppvuxen i en aktivistfamilj som kämpat för människors 

                                                
12 Jasmina, enskild intervju, 2016-04-04 
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grundläggande rättigheter, vilket medfört att hon har andra perspektiv att förhålla sig 

till. Hon skrattar till när hon berättar att löneskillnader för män och kvinnor i arbetslivet 

faktiskt är ett “first world problem”, trots att det självklart inte borde förekomma.  

Senare under intervjutillfället uppkom dock vissa händelser som tyder på att Kira har 

blivit påmind om framförallt sin utländska bakgrund, men även blivit diskriminerad 

utifrån sitt kön. På tidigare arbetsplatser såväl som den nuvarande är Kira den enda 

personen med sin specifika utländska bakgrund, vilket till en början medförde en känsla 

av ensamhet. Hon menar att hennes förra kollegor var obekväma med att prata engelska 

och det tog tid för Kira att känna sig trygg i sin roll. Enligt Kira var det dessutom upp 

till henne att våga ta plats, vara aktiv och ta egna initiativ. Hon menar att hon inte bara 

kunde gå runt och tänka att de andra inte gillade henne för att hon inte hade en likadan 

bakgrund som de andra.  
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4.2.3 Homosocial reproduktion 

Utifrån vårt empiriska material kan vi dock inte dra några slutsatser kring huruvida 

homosocial reproduktion kan ha påverkat våra respondenter i arbetslivet då det finns en 

jämställd könsfördelning av arbetsgivare. Trots att vi har frågat samtliga respondenter 

om på arbetsgivarens kön, har vi inte tillräcklig med information om hela 

rekryteringsprocessen samt vem som tog slutgiltiga beslutet om anställning. Ett exempel 

på en situation då homosocial reproduktion kan tänkas ha varit en bidragande faktor är 

en intervjuprocess Kira berättade om. Hon hade nyligen flyttat till Sverige och var en 

ensamstående, ung mamma. Kira hade på känn att hon skulle tilldelas arbetet hon sökte, 

men utfallet blev annat:  

 

“Så det frågade mig om jag kunde komma till kontoret för att göra en andra eller tredje 

intervju och jag svarade då att min dotter är sjuk. Och då tänkte jag ‘hm, det här 

kommer att betyda att jag har begränsad rörlighet’ du vet, inte vara så flexibel att de 

kan.. du är inte tillgänglig kanske 24 timmar. Då kände jag att ‘jaha, det är ju lite 

diskriminering.’”13 

 

Under intervjutillfället med Kira delgav hon inte vem arbetsgivaren var, men vi skulle 

kunna anta att arbetsgivaren inte vara kapabel till att identifiera sig med en ung, 

ensamstående och utländsk mamma.  

 

Lip-Blumens (1976) teori om homosocial reproduktion förklarar hur män identifierar 

sig sig med andra män, vilket har skapat svårigheter för kvinnor att nå högre 

chefspositioner. På Raniyas nuvarande arbetsplats är det tvärtom - den består av endast 

kvinnor. Det i sin tur kan upplevas kontraproduktivt och vi menar att homosocial 

reproduktion medför till upprättandet av maktordningar i organisationer. Vidare anser vi 

att fenomenet homosocial reproduktion utgör ett större hinder för en utländsk kvinna 

eftersom de tillhör åtminstone två olika minoritetsgrupper. Arbetsgivaren måste därmed 

kunna identifiera sig med kategorin kvinna såväl som utländsk. För att kunna ta hänsyn 

                                                
13 Kira, enskild intervju, 2016-04-06 
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till de hinder som olika kategorier kan ge upphov till, finns det belägg för att påstå att 

fenomenet bör behandlas ur ett intersektionellt perspektiv. 

 

Enligt Parisa beror den ojämna könsfördelningen främst på rektyeringsmönster där 

arbetsgivare tenderar till att anställa personer som liknar dem själva. Hon menar att 

behovet av att identifiera sig med andra börjar redan i ung ålder. Parisa anser att unga 

personer som omringar sig med andra som har samma intressen som de själva inte blir 

utsatta för saker som kan upplevas annorlunda. Genom hela sitt liv har Parisa ansett att 

hon har varit den som är annorlunda. Hon kan dock inte avgöra om det beror på hennes 

kön, utländska bakgrund eller unga ålder som chef. Parisa har, liksom flertalet av våra 

respondenter, reflekterat kring huruvida deras namn eller CV-bild kan ha påverkat antal 

intervjuer de blivit kallade till. Det är ytterligare ett argument för att tillämpa ett 

intersektionellt perspektiv. Kategorier samspelar och kan inte behandlas separat, vilket 

ger upphov till en gråzon.  

 

       “Så det… är svårt att avgöra, vilket säkert är hela poängen med den här gråzonen.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
14 Raniya, enskild intervju, 2016-04-06 
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4.2.4 Glastaket 

Respondenterna visar på en variation av både inställning och medvetenhet kring 

fenomenet glastak. Parisa är medveten om att glastaken kan upplevas olika höga 

beroende på bransch, sektor och organisationsstorlek. Parisa tror inte att hon hade 

kommit lika långt som hon har idag ifall hon valt att söka sig till ett stort bolag. Det var 

därför ett strategiskt val av henne att arbeta på ett litet bolag där hon kunde slå sig 

igenom glastaket och fick bättre förutsättningar till att skapa sin egen karriärväg.  

 

“I stora bolag är det extremt mycket svågerpolitik. Det är svårt att komma in i den, 

alltså näringslivet är en sekt.”15 

 

Raniya har likt Parisa också kunnat tyda glastaket. Som ovan nämnt under rubriken 

möjlighetsstruktur insåg Raniya snabbt att hon aldrig skulle kunna bli chef när hon 

började arbeta inom den statliga sektorn på grund av den rådande chefsstrukturen med 

medelålders män i toppen. Raniya menar att barriärer för kvinnor “som hon” uppstår 

tidigt på låga hierarkiska nivåer, något som är tydligare inom vissa sektorer. Vidare 

påstår hon att det är något som händer med tjejer i ung ålder som medför att de inte blir 

sedda för den kunskap de besitter. Trots att hon idag är 40 år kan hon fortfarande få 

kommentarer om hennes unga utseende.  

 

Då vi inte genomför en jämförande studie har vi valt att exkludera svenska kvinnor som 

respondenter, vilket medfört att vi inte kunnat avgöra om glastaket är högre eller lägre 

för kvinnor med utländsk bakgrund. Vi kan däremot konstatera att glastaket föreligger 

och att det yttrar sig i olika fenomen som exempelvis obalans i arbete och privatliv, 

vilket behandlas under nästa rubrik.    

 

Vid frågan om Ivana upplever om någon av kategorierna kvinna och utländsk utgör ett 

större hinder än den andra svarar hon ett glasklart “utländsk” och att de inte ens går att 

jämföra med varandra. Hon upplever att hennes utländska påbrå är mycket svårare att 

hantera än att hon är kvinna. Vidare hävdar hon att genusfrågan har förts mycket längre 
                                                
15 Parisa, enskild intervju, 2016-03-31 
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än frågan kring etnicitet. Som chef märker hon att det föreligger stora svårigheter kring 

etnicitet och i att försöka få in personer med annorlunda värderingar och erfarenheter. I 

organisationer förs  diskussioner kring huruvida man rekryteringen skall utvidgas för att 

få in fler personer med utländsk bakgrund samt hur deras kompetens och utbildning 

skall översättas.  

 

“Jag ser ju hur jäkla sakta det går. Det är frågor som jag har varit intresserad av i 

åtminstone 18 år och det händer väldigt lite. Det händer otroligt lite. Folk snackar 

mycket om det och man formulerar sig ganska fint för man har lärt sig vilka ord man 

skall använda och sådär. Men när det kommer till att rekrytera, att liksom göra praktik 

av alla policys och strategier som ligger fint på hyllorna, det händer knappt.”16 

 

Ett tillfälle Kira delade med sig av var när hon jobbade som skribent på en nyhetsbyrå. 

På grund av It-bubblan i början av 2000-talet behövde byrån säga upp personal. Kira var 

en av de som fick gå, trots att hon hade senorietet och en bättre ställning än flera andra. 

Byrån kunde inte se ett arbete som skulle kunna passa henne eftersom hon vid tillfället 

inte kunde skriva så bra svenska. Istället för att erbjuda henne någon svenskakurs eller 

utbildning lät de henne gå. På grund av detta blev Kira inte heller så sugen på att stanna 

kvar och säger att om man inte känner att man har förtroende så vill man helst göra 

något annat ändå.   

 

Vi får intrycket av att Kira är en stark person som väljer sina strider eftersom hon syftar 

på att om hon inte skulle trivas är det inte svårare än att söka nytt arbete. Trots att det 

ändå verkar som att Kira blir påmind om sin utländska bakgrund, tror vi att hon vi att 

hon gör ett aktivt val att inte reflektera över det eftersom det finns andra saker i livet 

som kräver större engagemang - till exempel människors grundläggande rättigheter.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Ivana, enskild intervju, 2016-04-05 



  
 

 62 

 

 
 
4.2.5 Balans mellan arbete och privatliv 

Samtliga respondenter upplever en svårighet med att finna en hållbar balans mellan 

arbete och privatliv. Dock är det inte ett ämne som respondenterna behandlat som 

huvudfråga. Flertalet respondenter strävar fortfarande efter att finna balans medan andra 

upplevde det som svårare till en början. De påstår att obalans uppstår just för att de 

jobbar med frågor de är så engagerade i och att det av den anledningen är svårt att 

kunna skilja på arbete och fritid. Att ha småbarn har också visat sig vara en utmaning, 

varpå Amiras situation utgör ett exempel. Amira har två småbarn och befinner sig 

därför i en krävande och stressig period för tillfället, vilket påverkar balansen negativt. 

Hon förklarar att hon inte bara har ett ansvar hemma, utan även i arbetslivet baserat på 

hennes chefskap. Amiras val att fortsätta arbeta heltid har ifrågasatts av andra kvinnor 

och hon upplever att det är provocerande att det är andra kvinnor som ifrågasätter och 

inte män. Att Amira och hennes man delar på föräldraledigheten och ansvaret i hemmet 

är en självklarhet för henne, vilket även har underlättat svårigheten att balansera 

arbetslivet med familjelivet.  

 

Kira berättar om ytterligare ett exempel på betydelsen av att vara mamma, vilket vi har 

behandlat under rubriken homosocial reproduktion. Hon blev nekad en anställning 

eftersom hon med kort varsel inte kunde komma till en intervju då hennes dotter var 

sjuk. Enligt Kira uppfattade troligen arbetsgivaren situationen som att hon inte var 

tillräckligt flexibel utan hade begränsad tillgänglighet. Vi anser att det är viktigt att 

ifrågasätta innebörden av en god arbetare och ifall svaret på frågan verkligen är en 

person som alltid är tillgänglig hundra procent. 

 

Acker (1992) presenterar  “den lösgjorda arbetaren” med vilket hon menar att 

arbetsupplägget är organiserat kring idealbilden av arbetaren som heltidstillgänglig, 

arbetsorienterad och högst kvalificerad. I arbetslivet kan dessa egenskaper uppfattas 

som typiskt manliga, den lösgjorda arbetaren är alltså inte är könsneutral. Det innebär 

att kvinnor med barn kan ha svårigheter att leva upp till idealbilden och löper högre risk 

att diskrimineras på grund av organisatoriska strukturer.  
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Ytterligare ett exempel på hur idealbilden kan medföra negativa konsekvenser för 

kvinnor med barn är Jasminas. När hon kom tillbaka från sin föräldraledighet hade 

hennes tjänst ersatts av ett vikariat och företaget var mer benägna att behålla vikarien än 

att låta Jasmina komma tillbaka. Även om Jasmina idag fortfarande finner det svårt att 

balansera arbete och privatliv så ser hon inget större problem i att jobba mer än sin 

normala arbetstid eftersom hon anser att hennes arbete är det roligaste hon vet.  

 

Till skillnad från tidigare fenomen kan vi inte tolka en relation mellan obalans och att 

vara kvinna med en utländsk bakgrund. Dock är det intressant att reflektera kring 

huruvida kulturella och religiösa bakgrunder där kvinnan förväntas ta ett större ansvar 

för hemarbete kan bidra till större svårigheter att finna balans. Värt att tillägga är att 

ingen av våra respondenter uttryckt något som skulle kunna tyda på en traditionell syn 

på kvinnan, varför vi lämnar reflektionen som en hyllvärmare.  
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4.2.6 Val i arbetslivet 

“Kompetens” och “nätverk” är de ord som förekommit flest gånger under 

intervjutillfällena när våra respondenter talar om vilka strategier de har använt sig av för 

att nå sin chefsposition. Andra ord och strategier som visat sig vara av betydelse är “en 

medvetenhet om kulturen” samt att se till att “synas och bli uppmärksammad”.  

 

För Parisa har det varit värdefullt att sätta upp konkreta mål. Ett av målen hon ville 

uppnå var att tjäna mer än en 40-årig man i ung 20-årsåldern. Efter att hon hade uppnått 

sitt mål insåg hon dock att det var andra saker som motiverade henne än själva 

pengarna. Det var istället ett verktyg för henne att bevisa att hon kunde nå sina uppsatta 

mål. Liksom övriga respondenter anser Parisa att nätverk är avgörande för en lyckad 

avancering i arbetslivet och påstår att det handlar mer om vilka du känner än vad du 

presterar. Ytterligare ett aktivt val Parisa har gjort är att alliera sig, vilket hon känner är 

ett av hennes bästa beslut. I enlighet med Kanters (1977) teori om maktstrukturer har 

kvinnor begränsade möjligheter när det gäller att alliera sig. Kanter menar att 

omfattningen av en kvinnas maktutövande varierar beroende på hennes självsäkerhet 

som chef. Parisas nätverkande med framgångsrika kvinnor har gett henne styrka i 

arbetslivet och bidragit till en större självsäkerhet i hennes chefsroll.  

 

“Vissa kan säga såhär att “kvinnor hjälper inte varandra”. Det är så mycket bullshit så 

att det finns inte. Jag hade inte varit där jag är idag om jag inte hade haft mina... 

(hennes nätverk).”17 

 

På samma sätt påstår Ivana att det inte är av större betydelse att du har en “jättefin 

universitetsexamen” om du saknar kanalerna och nätverken. Ivana ser till att gå på 

betydelsefulla tillställningar, träffa människor och skapa användbara relationer. Utöver 

nätverkandet pratar majoriteten av respondenterna om vikten av kunskap. Dessutom 

berättar Kira hur viktigt det är att bekanta sig med företagskulturen och att skapa en 

medvetenhet för hur folk omkring dig fungerar för att lyckas i arbetslivet. Det är enligt 

Kira viktigt att göra sig synlig, hörd och att få uppmärksamhet. Det handlar om att ta 

                                                
17 Parisa, enskild intervju, 2016-03-31 
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modet till sig och våga gå utanför sin bekvämlighetszon och påverka samhället utan att 

bry sig om vad andra kommer anse om dig.   

 

Det har visat sig vara väsentligt för samtliga respondenter att få ett konkret bevis på 

deras kunskaper i form av utbildning eller priser. Utifrån det empiriska material kan vi 

tolka att kvinnor med utomeuropeisk bakgrund i chefspositioner finner det viktigt att få 

konkret bekräftelse på sin kunskap. När vi bad respondenterna berätta om sig själva lade 

vi märke till att samtliga respondenter presenterade sig utifrån vilka utbildningar de gått 

samt vilka utmärkelser och förtroendeuppdrag de har tilldelats.    

 

“Jag blev invald i en styrelse och min första tanke var ‘shit, någon har sett mig för min 

kunskap och kompetens!’. De ville ha mig tack vare just mina kunskaper och 

kompetenser, då kände jag ‘wow!’”18 

 

Det är dock svårt att uttala sig om huruvida det endast är kvinnor med utomeuropeisk 

bakgrund i chefspositioner som värdesätter kunskapsbevis eller om det skulle kunna 

bero på att de är kvinnor. Det finns en uppfattning om att kvinnor har ett 

“duktighetssyndrom”, vilket innebär att de strävar efter att utföra saker utifrån optimal 

prestation och resultat. Då kvinnor enligt Kanter (1977) är underrepresenterade i 

arbetslivet, vilket Acker (2006) förklarar beror på organisatoriska problem, skulle vi 

kunna anta att det är av större betydelse för kvinnor att få bevis på deras kunskap. Detta 

eftersom de behöver kämpa på ett annat sätt än män för att nå högre chefspositioner på 

grund av organisatoriska hinder i arbetslivet.  

   

 

 

 

 

 

 

 
                                                
18 Jasmina, enskild intervju, 2016-04-04 
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4.2.7 Drivkraft 

En majoritet av respondenterna reagerar starkt på orättvisor, vilket utgör en drivkraft 

hos dem att vilja avancera i arbetslivet. För Ivana är det inte viktigt att vara chef för den 

prestige det medför, utan för att det är ett verktyg och en position hon behöver för att 

kunna verkställa det hon tror på. 

 

“Chefskapet är mer en position där jag får makt, makt att… att verkställa det jag tror 

på egentligen.”19   

 

Ivana reagerar starkt på hur orättvisa förutsättningar människan får beroende på var i 

världen hon föds. Hon exemplifierar med sina besök i Indien där hon har bevittnat 

fruktansvärda orättvisor. Det är viktigt för Ivana att skapa bättre förutsättningar för den 

svaga. Hon tror även att hennes drivkraft kan ha uppstått efter att hon sett hur orättvist 

hennes pappa blev behandlad i Sverige. Han hade svårt att få anställningar han sökte 

trots om han hade utbildning för dem, medan andra kandidater passerade.  

 

Parisa beskriver sig själv som positiv, men det finns ett fåtal saker som gör henne 

förbannad. Det är till exempel när människor blir orättvist behandlade och inte får lika 

möjligheter att utvecklas i arbetslivet. När hon fick vetskap om att det finns få kvinnor i 

ledarpositioner, vilket skulle kunna ha hindrat henne, blev hon istället motiverad till att 

hjälpa andra kvinnor. Raniyas drivkraft grundar sig i viljan att göra förändring och 

därmed kunna underlätta för kommande generationer.  

 

Kira menar att hennes drivkraft kommer från hennes familj som värdesätter 

omhändertagande av andra människor. Båda hennes föräldrar var aktivister och 

kämpade mot diktaturen i Filippinerna och Kira själv har varit mycket engagerad i olika 

aktiviströrelser. Hon anser att hon har kunnat dra nytta av sin bakgrund på så sätt att hon 

kan bidra med andra infallsvinklar och perspektiv, vilket hon menar leder till rikare 

diskussioner. Kira påstår vidare att det finns många fördelar med att ha någon i 

organisationen som tänker annorlunda än majoriteten.  

                                                
19 Ivana, enskild intervju, 2016-04-05 
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Jasmina, liksom de flesta andra respondenterna, har fått sin drivkraft från att hon 

upplever en stor frustration kring orättvisor. Eftersom hon själv är flykting så är hon 

medveten om att stora delar av livet handlar om tillfälligheter och möjligheter, vilket 

gör att det blir orättvist för den som hamnar på andra sidan av det hela. Hon anser att 

man inte får ta det man har fått och fötts med för givet. Dessutom tycker hon att det är 

viktigt att inse hur man på bästa sätt kan dela med sig av det man har eller att se till hur 

samma möjligheter kan skapas för flera. Alla har sina egna preferensramar, vilka är 

olika beroende på exempelvis vilken ålder och vilken kontext man befinner sig i. 

 

Samtliga respondenter har på ett eller annat sätt upplevt orättvisor eller svårigheter i 

livet, till exempel som flykting, vilket kan utläsas vara en anledning till deras driv i 

arbetslivet. Vi anser att det finns en etnisk relevans vid tolkning av våra respondenters 

drivkraft. Kira stärker vårt argument genom att exemplifiera med sin dotter som hon 

inte tror har samma drivkraft eftersom hon är uppvuxen i Sverige med bättre 

förutsättningar.   
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5 Diskussion 
 
 

Syftet med uppsatsen är att genom ett intersektionellt perspektiv utveckla förståelsen för 

hur etnicitet och genus kan influera en kvinnas upplevelser av hinder och möjligheter i 

karriären. I följande kapitel diskuteras de underliggande mönster vi har identifierat i 

tolkningskapitlet hos samtliga respondenter utifrån deras skilda upplevelser. 

Diskussionskapitlet är strukturerat utifrån mönstren, det vill säga termerna: 

kunskapsbevis, kompetens, nätverk, representant, symbol samt orättvisor. 

 

 

Ur tolkningskapitlet kan vi tydligt urskilja ett mönster beträffande hur betydelsefullt det 

är för våra respondenter att bli tilldelade konkreta bevis på deras prestation. Samtliga 

respondenter har till exempel inlett intervjutillfället med att identifiera sig själva utifrån 

sina utbildningar, kompetenser och kunskaper. Det var ett mönster vi lade märke till 

tidigt och vi fick uppfattningen om att de kände att det var viktigt att bevisa sig. Det är 

intressant att reflektera kring huruvida det skulle kunna bero på att samtliga 

respondenter upplever att de behöver kompensera för att de antingen är kvinnor eller har 

en bakgrund som tillhör en minoritetsgrupp i det svenska samhället. Utbildning, såväl 

som kompetens och kunskap är viktigt för alla våra respondenter. Det är tack vare dem 

respondenterna känner att de har fått chansen att nå chefspositionen de idag besitter. 

Strävan efter utbildningar, diplom och priser skulle kunna grunda sig i en rädsla att inte 

duga, eller att inte samhället skall anse att de duger. Det är dock svårt att uttala sig kring 

huruvida rädslan skulle bero på det kvinnliga könet eller på den etniska aspekten, vilket 

visar på betydelsen av att utgå från intersektionalitetsperspektivet vid studier av hinder i 

arbetslivet.  

 

Ur vår studie kan vi tyda att människor till en viss del tar för givet att män generellt sett 

anses vara kvalificerade för chefspositioner medan kvinnor verkar behöva konkreta 

bevis för sin behörighet. Det är intressant att reflektera kring huruvida behovet av 

kunskapsbevis är större hos kvinnor än män med utgångspunkt i att män är socialt 

konstruerade som normen i samhället.    
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Det har även framkommit att arbetsgivare kan stöta på svårigheter med att översätta 

utländska utbildningar. Organisationers oförmåga att översätta och tillgodoräkna 

utländska utbildningar skulle kunna betraktas som ett hinder specifikt för människor 

med utländsk bakgrund, vilket är ett hinder vi ännu inte har identifierat från tidigare 

forskning. För att kunna förbättra situationen för kvinnor med utländsk bakgrund samt 

reducera risken att utsätta dessa kvinnor för diskriminering, måste organisationer 

utveckla ett bättre system för att översätta utbildningarna.  

 

Ett annat hinder för kvinnor med utomeuropeisk bakgrund i chefspositioner har visat sig 

vara kategorin ålder, vilket vårt fokusområde inte har behandlat. En av respondenterna 

hävdar att unga tjejer nästintill aldrig blir sedda för sin kompetens. Raniya respondent 

får ofta höra hur ung hon ser ut trots snart är 40 år. Amira upplevde att stämningen i den 

förra ledningsgruppen på hennes arbetsplats var lite “gubbig”, vilket hon upplevde 

berodde på en kombination av kategorin kön och ålder. Parisa upplever att hon har mött 

flest motgångar på grund av just hennes unga ålder.  

 

Att nätverka har visat sig vara en avgörande faktor för att lyckas avancera i arbetslivet 

enligt samtliga respondenter. Att ha en utomeuropeisk bakgrund har försvårat processen 

att nätverka, eftersom ingen av respondenterna är födda i Sverige och har därmed inte 

kunnat bygga upp ett nätverk i ung ålder. Flertalet respondenter uttrycker hur de stegvis 

har fått bygga upp sitt nätverk från början jämfört med deras svenska kollegor som har 

“fötts” in i ett nätverk. Eftersom organisationer ofta anställer utifrån sina egna nätverk, 

är det svårare för en utländsk kvinna att få en anställning utan nätverk. Respondenterna 

har strategiskt byggt upp sina nätverk och allierat sig med starka kvinnor inom samma 

bransch för att få stöd i sin dagliga verksamhet. Enligt Kanter (1977) underlättar 

dessutom allianser för beslutsfattande samt maktutövande i chefspositioner. Vi är eniga 

med respondenterna om att det inte är kategorin kön som ligger till grund för 

svårigheten att skapa ett nätverk utan att det istället är en fråga om etnicitet.  

 

Samtliga respondenter upplever en press att prestera optimalt eftersom de betraktas som 

representanter för andra kvinnor med utländska bakgrunder. Pressen kan upplevas 

särskilt svår eftersom kvinnorna i vår studie tillhör två minoritetskategorier. De 

upplever alla ett ansvar gentemot andra minoritetsgrupper, vilket är något 
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respondenterna har haft olika svårt att hantera. Begrepp som “öppna dörrar” samt “bana 

väg” för minoritetsgrupper har varit vanligt förekommande under materialinsamlingen. 

Beroende på hur pass homogen kvinnornas omgivning är känner de sig mer eller mindre 

synliga, vilket har visats sig variera utifrån bransch, arbetsplats och evenemang. 

Respondenternas personliga erfarenheter verkar också ha influerat deras upplevelser av 

synlighet och hur pass annorlunda de känner sig i olika situationer. 

 

Förutom att känna av pressen att behöva representera minoritetsgrupper upplever 

samtliga respondenter att de får symbolisera hela deras minoritetsgrupp samt att de blir 

steroetypiserade av deras omgivning. Till exempel upplever Parisa att personer 

förknippar vissa av hennes egenskaper med hennes etnicitet. Ifall Parisa är bestämd kan 

det förklaras av genom hennes utomeuropeiska bakgrund. Samtliga respondenter är 

överens om att de har haft som svårast att handskas med deras symboliska roll i ung 

ålder. Vi får uppfattningen om att respondenterna numera har accepterat situationen, 

vilket kan relateras till de los Reyes (2014) exempel om den unga, mörkhyade tjejen 

som blev uppmanad att låta rasistiska kommentarer passera (se inledningsavsnitt). De 

har valt att axla ansvaret som rollen innebär för att skapa bättre förutsättningar för yngre 

generationer.  

 

Drivkraften bakom samtliga respondenter har utan tvekan grundat sig i en stark vilja att 

motverka orättvisor. Ingen respondent har uttryckt att pengar eller prestige skulle vara 

den drivande faktorn. Vi antar att deras starka reaktioner och vilja till att göra en 

förändring grundar sig i personliga erfarenheter som de kan relatera till orättvisor. 

Jasmina är en av de som starkt identifierar sig med personer som har hamnat fel i livet. 

Hon kämpar för att skapa planer för att hjälpa dem tillbaka på rätt väg. 

 

Vi kan konstatera att samtliga respondenter känner att de ständigt måste bevisa sig 

värdiga sin chefsposition trots att redan har lyckats ta sig dit. Värt att tilläga är att vi valt 

att exkludera helsvenska kvinnor i chefspositioner ur studien, vilket innebär att vi 

saknar belägg för att argumentera kring huruvida de hinder våra respondenter har 

upplevt är specifika för kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. I enlighet med våra 

respondenters berättelser är det svårt att avgöra ifall kategorin kön eller etnicitet väger 

tyngst. Dock har vi belägg för att anta att den etniska aspekten har gjort sig påmind hos 

våra respondenter i majoriteten av situationerna de har delat med sig av. 
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Något som skulle ha kunnat influera respondenternas svar och förtroende för oss kan ha 

varit uppsatsens syfte, vilket ger upphov till konstruktionen av “vi” och “dem”. Den 

konstruktionen medför en risk som innebär att vi kan ha förmedlat att vi skiljer oss 

gentemot varandra, vilket vi är medvetna om och har fört en diskussion kring i 

metodavsnittet. 
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6 Slutsats 
Vi kan konstatera att hinder och svårigheter är inte det enda som kvinnor med 

utomeuropeisk bakgrund i chefspositioner kan ställas inför. Vi har även kunnat urskilja 

att kvinnan tack vare sin utländska bakgrund eller kön kan få fler möjligheter i 

arbetslivet. Ur vårt empiriska material kan vi dra slutsatsen att två orsaker ligger till 

grund. Antingen får hon fler möjligheter baserat på hennes kulturella kompetens och 

erfarenhet eller så är det för att organisationen främst erbjuder den utländska kvinnan 

anställning för att, som en av respondenterna uttrycker, “fylla kvoten”.  

 

Det föreligger ett behov hos människor att kategorisera och belysa varandras olikheter, 

vilket bidrar till upprätthållandet av den sociala konstruktionen av genus och etnicitet. 

Med hjälp av vårt praktiska bidrag önskar vi minimera underliggande könsskillnader i 

organisationer, och därmed samhället genom medvetenheten om att kategorisering är en 

bakomliggande faktor. Utifrån vårt empiriska material kan vi dra slutsatsen att det 

föreligger fler hinder i arbetslivet för kvinnor med utomeuropeisk bakgrund i 

chefspositioner än vad kategorierna kön och etnicitet kan förklara. Det har visat sig att 

kategorin ålder har varit av betydelse för våra respondenter och av den anledning kan 

kategorin inte exkluderas vid studier av hinder i arbetslivet. Ett annat hinder som 

framkommit, trots att det bara var av en respondent, är kategorin längd. 

 

Samtliga respondenter har angett att har stött på de hinder som tidigare forskning 

presenterat och vi kan därmed konstatera att de är aktuella även för kvinnor med 

utomeuropeisk bakgrund. Dock kan vi konstatera att kvinnor med utomeuropeisk 

bakgrund i chefspositioner ställs inför ytterligare hinder på grund av deras etnicitet, 

vilka dessutom har visat sig kunnat förstärkas av samspelet kategorierna kön, etnicitet, 

ålder samt längd.  

 

Sammanfattningsvis har vi genom vår studie identifierat vilka hinder som är av störst 

betydelse för våra respondenter samt vilka möjligheter de fått tack vare sina 

minoritetskategorier. För att kunna förbättra situationen för kvinnor med utomeuropeisk 

bakgrund är första steget att identifiera vilka hinder som föreligger. Nästa steg blir att 

förändra situationen utifrån studiens resultat. Förändringen bör till en början ske genom 

en omstrukturering på organisatorisk nivå med syftet att nå de underliggande 
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könsskillnaderna och skillnader baserat på etnicitet. Dock är enbart en organisatorisk 

förändring inte tillräcklig för att reducera ojämlikheter. Det är dessutom av betydelse att 

försöka förändra och minimera människans såväl som samhällets behov av att 

kategorisera. Kulturen i organisationen är ofta en avspegling av kulturen i samhället, 

varför könsskillnader och kategorisering antagligen inte skulle existera i organisationen 

om de inte existerat i samhället.   
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7 Framtida forskningsförslag 
Enligt Acker (2006) präglas organisationer av ojämlikheter. Hon visar på betydelsen av 

att förändra de organisationsstrukturer som bidrar till upprätthållandet av ojämlikheter 

för att på så sätt kunna erbjuda lika arbetsmöjligheter oavsett kön. Det är enligt Acker 

(2006) viktigt att till en början förändra strukturerna för att därefter kunna minimera 

underliggande könsskillnader. Hon presenterar organisatoriska åtgärder som exempelvis 

berör reducerade hierarkinivåer för att skapa plattare organisationer, vilket ökar 

möjligheten för kvinnor att avancera i arbetslivet. En annan åtgärd är att implementera 

positiv särbehandling, dock är det inte lika vanligt förekommande i Sverige som i andra 

länder. Acker (2006) diskuterar även kring betydelsen av att omstrukturera 

arbetsupplägget eftersom det i dagsläget är uppbyggt kring idealbilden av “den 

lösgjorda arbetaren”.  

 

Det är därför angeläget att bedriva forskningsfrågan vidare genom att studera på vilket 

sätt organisationer bör omstruktureras för att erbjuda lika möjligheter för kvinnor 

överlag såväl som för kvinnor med utländsk bakgrund. Ett konkret förslag för framtida 

forskning är att göra en jämförande studie och inkludera svenska kvinnor för att kunna 

utveckla nuvarande hinder i det svenska arbetslivet.  

 

Vidare anser vi att det av betydelse att behandla problemet på en organisatorisk nivå för 

att kunna nå underliggande könsskillnader. Ur vår studie har vi även kunnat tolka att det 

föreligger organisatoriska problem ur ett etniskt perspektivet, vilket är av lika stor 

betydelse att förändra. Det är dock viktigt att vara medveten om att de organisatoriska 

ojämlikheterna framförallt är en subjektiv fråga eftersom det är något som upplevs, 

vilket medför mätsvårigheter. Till skillnad från exempelvis löneskillnader är subjektiva 

upplevelser svåra att mäta. Det är ändå av betydelse att forska vidare kring ämnet för att 

kunna skapa ett förändringsförslag gällande framtida organisatoriska åtgärder som 

arbetsgivaren kan implementera.  

 

Ytterligare ett argument för behovet av vidare forskning beträffande genus och etnicitet 

ur ett intersektionellt perspektiv berör den gråzon vi identifierat. Utöver de 

underliggande mönster vi har kunnat urskilja har vi även kunnat belysa det 

underliggande problemet med gråzonen våra respondenter upplever. Gråzonen medför 

svårigheter att avgöra ifall vissa hinder för kvinnor med chefsbefattning kan förklaras 
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genom den etniska kategorin, ett könsperspektiv eller utifrån kategorierna ålder 

och/eller längd.  

 

Värt att tillägga är att det inte bara handlar om underliggande könsskillnader – det finns 

ytterligare en väsentlig aspekt att ta hänsyn till, nämligen globaliseringstrenden. 

Globaliseringstrenden har bidragit till förflyttning av människor mellan landsgränser 

och alltfler företag rekryterar över gränserna, vilket kan medföra kulturella variationer 

men även problem vid översättning av utbildningar. Det är därmed lika betydelsefullt att 

förändra organisationsstrukturer ur ett etniskt perspektiv, vilket är anledning till varför 

vi valt att behandla vårt empiriska material genom ett intersektionellt perspektiv.  
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