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Sammanfattning 

I forskningsprojektet undersöktes hur fem högutbildade utlandsfödda kvinnor har kommit in på 
arbetsmarknaden och fått ett arbete utifrån sin kompetens. I studien presenteras resultat om hur 
dessa utlandsfödda kvinnor i egenskap av bland annat ett feministiskt synsätt och utifrån sin 
egen förmåga har kommit in på arbetsmarknaden. Hinder och framgång som kvinnorna 
upplever i sin yrkesverksamhet beskrivs i studien. Denna kvalitativa studie genomfördes med e-
metodologi, en sammankoppling av den fysiska och den elektroniska världen.   

Nyckelord 

Feminism, jämställdhet, arbetsmarknaden, diskriminering, mänskliga rättigheter, 
socialkonstruktionism. 

Summary 

The research project investigated how five highly educated, foreign-born women entered the labor market 
and got jobs relating to their competence. Taking a feminist approach, the study shows how these foreign-
born women have entered the labor market based on their own skills and merit. The challenges and 
successes experienced by these women are described in the study. This qualitative study was carried out 
with the e-methodology, an interconnection of the physical and the electronic world. 
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1. Inledning 

Till Sverige söker sig människor från olika delar av världen med förhoppningar om förändrade 
livsvillkor i ett demokratiskt land. De kan hoppas på att få ett bättre liv långt från krig och ekonomiska 
svårigheter. Vi upplever att befolkningen expanderar och förflyttar sig, problemet är att det inte 
genereras tillräckligt med arbetstillfällen och att alla människor inte har/får rätten till ett arbete. 
Utlandsfödda kan sakna arbetstillstånd men även möjlighet till arbetsmarknadstillträde.  
 
Diskriminering av personer som invandrar från länder utanför Europa och i mötet med kolonialismen 
kan urskiljas ur ett historiskt perspektiv (Jonsson 2005: 49-52). Kolonialismen ses som en ideologi 
som försvarar koloniala handlingar, d.v.s. genom att systematiskt skapa och bekräfta de koloniserade 
folken som ”de andra”. Sverige blev aldrig en kolonialmakt, men det koloniala tänkesättet finns i 
högsta grad närvarande i svensk idéhistoria (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2006). Även vissa 
individer som har sitt ursprung från de koloniserade länderna kan identifiera sig med den koloniala 
ideologin.  
 
Forskning har visat att ojämlik fördelning av resurser i samhället medverkar till segregering och 
marginalisering av utlandsfödda, denna grupp kan anses vara en av de mest drabbade. 

Forskning visar t.ex. att invandrade personer i genomsnitt hade sämre hälsa, kände lägre 
psykologiskt välbefinnande, var i högre grad arbetslösa, tjänade mindre och hade sämre tillgång 
till politiska resurser än infödda […]. Invandrade personer tenderade också att ha mer monotona 
och stressiga arbeten, oftare svåra ekonomiska problem, var oftare trångbodda, samt saknade i 
högre grad nära vänner än vad gällde de infödda […]. Boende är segregerat […]. Vissa personer, 
t.ex. de som invandrat i hög ålder, är speciellt utsatta […] (Boréus & Mörkenstam, 2010: 10).  

 
Om man tittar på kvinnors underordning utifrån ett historiskt perspektiv, bör man även analysera olika 
processer som klassificerar individer utifrån könstillhörighet och länder de ursprungligen kommer 
ifrån, och genom denna utsortering lägga märke till hur avvikelser skapas, menar de los Reyes (2000). 
Man bör analysera hur genus och etnicitet formas inom olika kontexter. Medan invandrarkvinnor 
osynliggörs legitimeras manlighet och svenskhet och det fastställs som normen1

 
Kvinnor som är födda eller har föräldrar som kommer ifrån den del av världen som kallas för ”Tredje 

 på arbetsmarknaden. 
Ett analytiskt verktyg som tar hänsyn till genus och etniskt perspektiv är nödvändigt för att kunna 
förstå marknadens villkor och värde i samband med arbetskraftens rekrytering (de los Reyes, 2000: 
34).  

                                                      
1 Norm enligt Nationalencyklopedin (NE) betyder handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur 
något bör vara beskaffat eller organiserat […]Enligt en vanlig uppfattning kan normer inte logiskt härledas från 
beskrivningar av fakta […] Normer är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för 
att förverkliga tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar dem. 
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världen”2

[…] utrikesfödda förväntas inse att deras utsikter att få arbeta inom sitt kompetensområde är 
begränsade […] de måste utbilda sig till ett nytt yrke […] (Osman 2006: 215).  

 tillhör en av de mest diskriminerade grupperna på arbetsmarknaden. Deras kunskap och 
kompetens tillgodoräknas oftast inte. De kan erbjudas utbildning, men efter utbildningstiden får de 
sällan någon möjlighet till arbete. Utlandsföddas utbildning räknas sällan som likvärdig med den 
svenska utbildningen, även om den i en likhetsgranskning kan ha samma eller bättre förutsättningar 
(Osman 2006).  

Organisationer, företag, etc. som vill skapa en jämställd och multikulturell arbetsmiljö behöver 
utvecklas och ta hänsyn till förhållanden och till individer som har en annan könstillhörighet eller 
etnisk bakgrund än de som representerar den dominerande normen på arbetsplatsen (Mlekov & 
Widell, 2003). Jämställdhet tycks vara svårt att genomföra i dagens Sverige, trots lagar och policy 
dokument. 
 
Ett kraftfullt instrument för individers rättighet till arbete och försörjning är FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna3

Artikel 23  

 där bland annat följande fastslås 

1. Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa 
    och  tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet. 
2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete. 
3. […] 

 
Den mest omnämnda artikeln i FN:s förklaring är artikel 1: Alla människor är födda fria och har lika 
värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en 
anda av broderskap. Om man utgår från FN:s dokument är friheten en grundläggande rättighet i ett 
demokratiskt samhälle. För att nå individuell frihet är rättigheten till arbete en laglig rätt.  

Sverige brukar betraktas som ett land med ovanligt jämlika livschanser för olika grupper i 
befolkningen. Men det finns också tydliga barriärer, som hindrar vissa grupper att ta sig fram och 
etablera sig, mekanismer som stöter ut och marginaliserar. Det har exempelvis visat sig svårt för 
utlandsfödda nya svenskar och deras barn att komma in i samhället och nå framgång på lika villkor 
(Göransson, 2005: 7)4

Det finns forskning som visar att det förekommer diskriminering av utlandsfödda kvinnor i samhället 
och på arbetsmarknaden (se 1.2).  Det har genomförts forskning om diskriminering på 
arbetsmarknaden. Olika skäl till diskriminering omnämns ständigt i texter, inom olika vetenskapliga 
tidskrifter och nämns oftast i media. Knocke (1986) reflekterar över invandrarkvinnors olika 
dimensioner av underordning: klass- köns- och invandrar/ minoritetsdimensioner. Dessa tre 
dimensioner utgör anledningar för strukturell underordning eller förtryck av invandrarkvinnor.  

. 

                                                      
2 ”Första” eller ”tredje världen”, respektive nord-syd. Mohanti C. 2006:26. (Västvärlden benämns som ”Första 
världen”). Tredje världens feminister strävar efter avkolonisering, eller kampen mot kolonisering och kapitalism, 
dvs. en frigörelseprocess från den första världen (Ibid 2006:24). 
3 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Antagen den 10 december 1948 av FN:s 
generalförsamling. Inte vårt bord. Världsbanken, IMF och de mänskliga rättigheterna av Kenneth Hermele 
4 Makten och mångfalden - Eliter och etnicitet i Sverige. Ds 2005:12 
 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/74/90/a6839642.pdf 
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Även om högutbildade utlandsfödda kvinnor har relevant universitetsexamen till kvalificerade arbeten 
erbjuds de inte alltid arbeten som motsvarar deras kompetens. De diskrimineras i arbetslivet. Ändå 
finns det en del utlandsfödda kvinnor som har uppnått betydande positioner i samhället, exempelvis 
inom politik, media och inom den akademiska världen. Några utlandsfödda som har lyckats i 
arbetslivet är synliga i olika feministiska sammanhang exempelvis i seminarier eller på kongresser.  

 
Det kan vara viktigt att belysa hur utlandsfödda kvinnor har nått eller kan nå framgång i arbetslivet. 
De är synliga aktörer och samhällsdebattörer. Genom den offentliga närvaron kan de skapa en positiv 
påverkan för kvinnor som har invandrat till Sverige eller för kvinnor som är födda i Sverige med 
utomeuropeiska föräldrar. Genom att undersöka hur utlandsfödda kan nå framgång på 
arbetsmarknaden, kan kunskap om förutsättningar för att skaffa arbete åstadkommas. Det kan även 
vara viktigt att vara medveten om outtalade hinder som går att finna i arbetslivet.  

1.1 Disposition 
 
Kapitel ett innehåller inledning, här belyses bakgrunden till kvinnors situation på arbetsmarknaden och 
tidigare forskning om högutbildade kvinnor. Kapitel två innehåller teoretiska utgångspunkter och 
problematisering kring kvinnans underordning utifrån bl.a. social konstruktionism och intersekionella 
perspektiv. Syfte och frågeställningar till studien presenteras i kapitel tre. I kapitel fyra introduceras 
metod och genomförande, bl.a. diskuteras urval av respondenterna, etiska reflektioner och 
analysmetod. I kapitel fem presenteras studiens resultat. Kapitel sex omfattar avslutande diskussioner 
och då särskilt med fokus på begreppet feminism. I kapitel sju görs en sammanfattning av studien. 
Slutligen, i kapitel åtta presenteras referenserna. 

1.2 Tidigare forskning                                    
 
Det finns forskning om högutbildade kvinnor i arbetslivet sedan tidigare, dock är den begränsad (se 
4.2). Ifrågasättandet av kompetensen inom exempelvis akademin kan beskrivas utifrån följande 
exempel: en högutbildad kvinna fråntas sin lektorstjänst och omplaceras till en administrativ post. I 
praktiken innebär det att arbetsuppgifterna är under hennes kompetens och möjligheterna till 
yrkesutveckling reduceras betydligt (Andersson, 2007).  

Förutom berättelser om lönediskriminering och sexuella trakasserier berättar de [kvinnor] också 
om en tredje sorts situation som handlar om könskränkande behandling men som det inte finns 
något analysverktyg för. Många kvinnor berättar ungefär samma berättelse med många 
gemensamma inslag, till exempel att de blir offentligt utskällda, kritiserade inför studenter, 
exkluderade från enhetens verksamhet och socialt isolerade. Situationen som den gemensamma 
berättelsen handlar om leder till att kvinnorna upphör med forskning och avancerad undervisning 
[…] (Andersson, 2007: 160).  



 10 

Bertilsson, Hedberg och Johnson (1996) analyserar kvinnors frånvaro i ledande och 
beslutsfattande positioner. De uppmärksammar kompetensuppfattning som ett hinder för 
kvinnors utveckling på arbetsmarknaden, tittar närmare på anledningen till att kvinnor inte kan 
nå ledande befattningar och vilka anledningar som kan vara orsak till detta. De anser att kvinnor 
behandlas orättvist, bl.a. pga. att kunskap, erfarenhet och värderingar inte tas tillvara på 
arbetsmarknaden.   
 
Bertilsson, Hedberg och Johnson tar upp Silius (1989) resonemang om kvinnans nästan 
obefintliga närvaro i ledande poster. Silius behandlar socialisations-, institutionella och 
patriarkat- teorier i texten.  Socialisations teorier tar upp problemet på individnivå, kvinnor och 
män socialiseras till olika attityder eller beteenden som i och för sig kan ha en koppling till det 
mönster som finns i samhället. Institutionella teorier lägger fokus på kulturella eller strukturella 
hinder som komplicerar kvinnors möjligheter att nå chef positioner. Patriarkat teorierna tar upp 
maktrelationerna mellan kvinnor och män, där männen oftast gynnas. Silius tre teoribildningar 
inbegriper reflektioner av andra bearbetade teorier (Bertilsson, 1996: 3-4).    

Ekvall, Gunarsson och Frankenhaeuser (1999) genomförde en undersökning om kvinnor och 
mäns ledarstil, stress och inflytande på arbetsplatser. I studien deltog chefer och medarbetare 
som värderade chefers arbete. Av 72 deltagare i studien var 39 kvinnor och 33 män. Skillnader 
mellan dessa chefer var små men ändå signifikanta tyckte författarna. 

De kvinnliga cheferna finner oftare att organisationens regelsystem hindrar chefsarbetet, att de 
stöter på outtalade, informella spelregler som hindrar dem, att deras kön är ett hinder och att de 
känner sig otillräckliga som chefer (Ekvall, Gunarsson och Frankenhaeuser 1999: 48, 
Pettersson, 2000: 74) 

I texten förekommer även att kvinnor upplever mer stress än män. Att kvinnorna måste arbeta 
övertid och att de tar arbetet med sig hem. De är tvungna att utföra mer och bättre arbete än sina 
manliga kollegor. Kvinnorna behöver lägga mer tid på arbete än män gör, och detta innebär en 
stressig situation (Pettersson, 2000: 74-75). 

Forskningsstudier om kvinnor och deras kompetens i Bertilsson (1996) tolkar Siv Their kompetens 
inte enbart som ett begrepp som behandlar teoretisk kunskap och erfarenhet, utan ur ett större 
perspektiv. Enligt National encyklopedin (NE) betyder formell kompetens, utbildning eller erfarenhet 
som krävs för viss tjänst eller befattning. Their utvecklar innebörden av kompetens som ett sätt att 
bl.a. kunna organisera kring sin arbetsmiljö eller att kunna hantera mänskliga relationer på arbetet 
(Bertilsson, 1996:5).  
 
Om kvinnor och män har samma formella kompetens, varför kan då inte kvinnor nå chefpositioner? 
Detta är en annan relevant fråga i Bertilssons text. Olika rapporter (se exempel i Bertilson 1996:6) tar 
upp frågan om makt, och uppmärksammar att det verkar som att bara det att ingå i kategorin män, kan 
innebära en kompetens i sig. Det vill säga män rekryteras pga. kön (Bertilsson, 1996:6).  

[…] när vi talar om kvinnliga chefer eller kvinnliga professorer. Ordet kvinna sätts framför 
substativet för att tydliggöra att det handlar om något som faller utanför normen (Wahl et al, 
2001). Med hjälp av doing gender som könsteoretisk ansats kan vi lyfta fram olika praktikers 
betydelse. De informella praktikerna har stor betydelse när det gäller maktstrukturerna i en 
organisation […] (Gonäs, 2005: 81-82). 
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Bertilsson (1996) undersökningen om kvinnans kompetens och hennes förhållande till 
arbetsmarknaden, visar att en av orsakerna till svårigheterna att nå framgång anses vara familjen. 
Genom att kvinnorna prioriterat familjen framför karriären har det varit svårt för den gruppen kvinnor 
att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden (Bertilsson, 1996: 78). Familjen kan vara en av 
orsakerna som oftast nämns som svårigheter för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden och göra 
karriär. Stereotypen om kvinnan som hemmafru gäller också för utlandsfödda arbetssökande oavsett 
om de har grundskolestudier, högskolestudier eller inga studier alls. 
 
Som tidigare forskning har visat diskrimineras utlandsfödda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden, 
dels för att de är utlandsfödda men även i egenskap av kvinnor. ”Kvinnor” och ”invandrare” befinner 
sig i dimensioner som interagerar och underordnar utlandsfödda kvinnor i det svenska samhället. De är 
underordnade den vite mannen, möjligtvis även den vita kvinnan och de är underordnade män från 
sina egna grupper. Etnisk diskriminering existerar tillsammans eller samverkar med andra ojämlika 
maktrelationer i arbetslivet. Beroende på dessa maktrelationers samtidighet bör utsortering och 
ojämlikhet analyseras med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet är det 
teoretiska verktyg som omfattar de olika sociala dimensioner som samverkar i underordningen. (De 
los Reyes & Mulinari 2005: 90, 102). 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel diskuteras den kunskapsteoretiska utgångspunkten för studien som kommer att 
användas i undersökningen. Hur kön/genus socialt konstrueras, hur kvinnan underordnas, samt 
maktförhållanden mellan kvinnor och män. Därefter följer av en diskussion om olika feministiska 
synsätt och reflektioner ur ett intersektionellt perspektiv.  

2.1 Kvinnans underordning   

För cirka sextio år sedan kunde filosofen och feministen Simone de Beauvoir (1949, 1973) kritiskt 
ifrågasätta kvinnans underordning och menade att kvinnan definieras i relation till mannen, dvs. 
mannen är subjektet och kvinnan det andra. Beauvoir var en av de första som diskuterade det 
komplexa maktförhållandet mellan könen utifrån ett konstruktivistiskt synsätt.  Hon är välkänd för 
citatet: ”On ne naît pas femme, on le devient” (man föds inte till kvinna, man blir det). Vidare ansåg 
Beauvoir att män som subjekt framstår som det betydelsefulla, och ”det andra” som det motsatta. 
Kvinnan som lever i ett patriarkalt samhälle definieras som underlägsen, d.v.s. som ett objekt. 
Beauvoir ansåg att kvinnan framställdes som en negation till mannen.  
 
Connell (2003) anser att kvinnor som grupp har den största underordnade positionen i en patriarkal 
maktstruktur. Gemzöe (2006) tar upp några feministiska tanketraditioner utifrån två riktningar. 
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Liberalfeminism som bl.a. kämpade för högutbildning bland medelklassens kvinnor och 
marxism/socialistisk feminism som reagerat mot liberalfeministers kamp för t.ex. politiska rättigheter 
med argumentet att förändring borde ske i de sociala och ekonomiska strukturerna. I samhällets 
strukturer skapas hierarki mellan kvinnor och män menar de. Klassiska liberalfeminister anser att 
kvinnlig eller manlig natur inte existerar, däremot finns den mänskliga arten som inte har något kön, 
detta kan ses som en ett feministiskt/ humanistiskt ideal.  

[…] kvinnor motarbetas fortfarande med argument som går ut på att kvinnor inte kan fatta 
rationella beslut eller göra svåra politiska bedömningar utan att påverkas av subjektiva faktorer 
(Gemzöe, 2006: 38)  

 
Radikalfeminismen anser däremot att skillnader mellan kvinnor och män finns och att kvinnor skulle 
enas för att kunna organisera sig. En del amerikanska radikalfeminister anser att patriarkatet existerar 
på grund av den biologiska motsatsen mellan könen. Bland tidigare texter av radikalfeminister kan 
essentialistisk tolkning av könens natur finnas, detta resonemang avvisas av feminister som inte 
accepterar socialt beteende som biologiskt bestämt. Deras argument är att denna inriktning används av 
ickefeminister som anser att det inte går att förändra kvinnors underordning pga. att underordningen 
redan är biologiskt föreskriven.  
 
Enligt Beauvoir (1949, 1973) borde alla människor leva som fria subjekt. Hon ifrågasatte hur kvinnor 
som kategori kunde jämföras med olika slags minoriteter som är mindre till antalet. Hon menade att 
kvinnor representerar halva befolkningen på jorden. Än idag talas det om: ”invandrare, homosexuella 
och kvinnor” och med detta menas ofta att de är ”minoritets kategorier”  
 
Judith Butlers (1990) hävdar att det inte finns några fasta grunder för genuskategorierna. Genus är 
någonting man skapar, det uppstår genom handling. Hon anser att kvinnlighet skapas i en kulturell 
kontext som speglar de heteronormativa idealen.  

Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga 
sättet att leva är heterosexuellt. Med begreppet heteronormativitet åsyftas i forskningssammanhang 
de institutioner, strukturer, relationer, och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som 
något enhetligt, naturligt och allomfattande (Rosenberg, 2002:100). 

Enligt Butler finns kategoriseringen och tolkningen av genus redan inbyggd i kulturen vi föds in i. 
Hon anser även att traditionell genusforskning ofta tenderar att osynliggöra skillnader kvinnor 
sinsemellan. 
 
Enligt Connell (2002: 81) är makt en grundtanke i kvinnorörelsens tolkning och analys om männens 
auktoritet över kvinnor i det som kallas patriarkatet. Auktoritet och kontroll kan användas av män men 
sker även via statsmakten.  

Makt som utövas via institutioner, makt i form av en grupps undertryckande av en annan, är en 
viktig del av genusstrukturen. Men det finns ett annat sätt att se på makt, som populariserats av den 
franske historikern och filosofen Michel Foucault (1977). […] Makten är i själva verket utspridd, 
hävdade han [Foucault], och utövas intimt och diffust. […] Denna diffusa men orubbliga makt 
fungerar på nära håll, inte på avstånd. Den har direkta effekter på människors kroppar i form av 
”disciplin”, liksom på deras identiteter och deras uppfattning om den egna platsen i världen 
(Connell, 2002: 82). 
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Med denna teoretiska argumentation som utgångspunkt kan man säga att kvinnor är underordnade 
män. Underordningen beror på patriarkala strukturer, dvs. att diskriminering är inbyggd i samhällets 
strukturer. Ett viktigt argument i denna diskurs, som skall diskuteras i följande avsnitt, är att denna 
underordning är ett förhållande som är socialt konstruerat. 

2.2 Sociala konstruktioner 

Vivien Burr (2003) skriver om social konstruktionism och menar att man ska ha en kritisk inställning 
gentemot all kunskap som tas för givet, att vi skall vara kritiska till kunskap som verkar självklar. Vi 
bör inse att det som vi uppfattar och det vi kallar vår verklighet, är historiskt och kulturellt specifikt. 
Vårt synsätt formas och bevaras av sociala processer. Det viktigaste är kontexter, på vilken plats och 
under vilka omständigheter saker och ting sker. Genom att observera det vi kallar sociala 
konstruktioner kan specifika sociala beteenden av människor uppmärksammas och analyseras. Hur 
vissa handlingar är tillåtna medan andra inte accepteras. Burr (2003) anser att kunskap och språk 
konstrueras individer emellan i det dagliga interagerandet. 

 
Rickard Jonsson5

Konstvetaren Charlotte Bydler (1999) anser att det svenska konstfältet har en dominerad position 
på den internationella konstscenen. Kampen om det utrymme där svensk konst kan presenteras blir 
då hård. Risken finns att kulturinstitutioner inte vågar spela med ”obekanta kort” och därför inte 
uppmärksammar invandrares bidrag, eftersom dessa tenderar att tolkas inom ramen för en diskurs 
om det avvikande (Marita Flisbäck, 2005:231) 

 talar om ”Norm och avvikelse”. Han ställer frågan ”Vem är vanlig och vem är 
ovanlig” och introducerar begreppen Mångkultur/etnicitet. I motsats till tidigare, där avvikelse 
hänvisade till markörer som ras eller hudfärg, är mångkultur ett relativ nytt begrepp för att markera 
avvikelse. Enligt detta synsätt finns det två grupperingar i samhället, ”vi och dem”. Mångkultur är ett 
begrepp som syftar till ”de andra” och deras kultur eller de som har kultur, det svenska är däremot 
normerande och representerar konstruktionen ”vi”, menar Jonsson. Dessa grupper eller kategorier är 
socialt skapade. 

Vi har sett hur kön konstrueras, men även hur en individs varande kan utformas beroende på 
situationer eller kategoriseringar, i detta fall handlar det om kategorin kvinnor som befinner sig i ett 
västerländskt land och är födda utanför Europa eller Nordamerika och som i den aktuella kontexten 
definieras som ”de andra”. Som de los Reyes hävdar (2006: 10-11): det finns processer, aktioner eller 
positioner som gör det möjligt att särbehandla enskilda individer eller vissa grupper och hur de 
skildras. 

 
Här finns det också anledning att titta på kolonialismen och mötet mellan ”the West” och ”the rest”, 
som inte bara påvisar skillnaden mellan ”vi vita” och ”ni icke vita”.  Även skildringen om den andre 
legitimeras och får till följd utanförskap och underordning, menar Ali Osman (2006: 210). 

                                                      
5 Seminariet på Pedagogiska Institutionen: Etnicitetsmaktordning 2008-02-18, Stockholms universitet.  
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Diskriminering av personer som invandrat från länder utanför Europa måste därför också ses ur ett 
historiskt perspektiv.  

2.3 Feminism och intersektionalitet 
 
 
2.3.1 Feminism 
 
Det finns olika sätt att se på feminismen bland feminister. När man diskuterar feminism, är det viktigt 
att kunna se feminister som en heterogen grupp. Enlig Gemzöe (2006) är feministen en individ som 
tror att kvinnor är subordinerade män och att denna relation bör förändras. Feministerna anser att det 
finns olika sfärer där ojämlikheten mellan könen är synlig: politisk/ekonomisk, familjesfär, kulturell 
nedvärdering av kvinnor och våld samt sexuellt utnyttjande av kvinnor.  
 
Liberalfeministerna kämpade i början på 1900- talet för att kvinnorna skulle ha samma politiska och 
ekonomiska rättigheter som män. År 2011, omkring hundra år senare har kvinnor delvis uppnått 
liknande politiska rättigheter som männen, kvinnan har dock idag fortfarande en bit kvar för att nå 
ekonomiskt jämställdhet.  

Generellt har de mansdominerade yrkena en högre medellön än de kvinnodominerade, enligt 
Statistiska centralbyråns lönestrukturstatistik. Så länge inte lönerelationerna eller andelen kvinnor 
och män i olika yrken utjämnas kommer därför kvinnors löner i genomsnitt att förbli lägre än 
mäns. Även om könsfördelningen utjämnas är detta inte någon garanti för att lönerna utjämnas, 
eftersom kvinnor i allmänhet har lägre lön än män även inom en och samma yrkesgrupp. En 
undersökning visar t.ex. att kvinnliga ingenjörer får drygt 1 000 kronor mindre i månadslön än 
män redan på första jobbet efter avslutad utbildning enlig Sveriges ingenjörer, 2009 (Ekonomisk 
jämställdhet mellan kvinnor och män)6

Radikalfeministerna anser att kvinnor är förtryckta och att underordningen beror på att vi lever i ett 
patriarkalt samhälle. De uppmärksammas som en reaktion mot 1960- talets vänsterrörelser som ansåg 
att kvinnans underordnade position berodde på klassamhället. Radikalfeministerna ansåg att kvinnan 
fanns i den privata sfären, där kvinnomisshandel i olika former förekom och fortfarande förekommer 
och att detta bör förändras. Därav deras slogan: ”det personliga är politiskt”. Vi kan säga att 
utlandsfödda kvinnors situation inte bara är personlig utan även politisk och att det personliga är en del 
av den större strukturella problematiken. 
 
Den moderna feministen ifrågasätter de patriarkala strukturerna och diskuterar genus som en social 
konstruktion. Respondenterna i denna studie kan även kalla sig feminister, de känner till samhällets 
maktrelationer, hur fientliga attityder, fördomar och trakasserier är inlindade i maktstrukturerna och 
hur könmaktsordningen

 

7

                                                      
6  

 fungerar och tillämpas. De är kunniga vad beträffar den sociala 
konstruktionen av mannen som privilegierat subjekt och kvinnan som ett underordnat objekt i 
arbetslivet. Pga. att det handlar om ett strukturellt problem, försvårar det initiativet till en förändrings 
process, menar de. 
 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/55/34/9d006f2f.pdf (s.23) Se även bilaga 1. 
7 Begreppet könmaktsordning belyser hur maktrelationer mellan kön skapas och upprätthålls, hur makt fördelas 
mellan kvinnor och män […] (Mark, 2007: 43). 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/55/34/9d006f2f.pdf�
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Ett aktivt arbete för att motverka rasismen är en aktuell fråga i deras agenda. Det sociala kontaktnätet 
och den virtuella arenan är betydelsefulla verktyg för kommunikation, för att föra kunskap vidare och 
för att ha ett gemensamt forum. Att internationalisera den feministiska aktivismen är en prioriterad 
målsättning. Politiska och demokratiska rörelser är t.ex. aktuella och framtida forum för ett 
engagemang när det gäller mänskliga rättigheter som inbegriper kvinnans rättigheter.    
 
Vidare anser de att enbart genus inte är tillräcklig för att synliggöra och bekämpa den dominerande 
normen. De ifrågasätter västerländsk feminism och anser att den västerländska feminismen saknar 
kunskap om etnicitet och mångfald och om hur feminister som identifierar sig även med andra 
kategorier än feminister som t.ex. antirasister, kan bemötas och föra dialog på lika villkor. De anser att 
det intersektionella perspektivet är viktigt för att analysera hur diskrimineringen på olika grunder sker. 
  
 
2.3.2 Intersektionalitet 
 
Intersektionalitet är det perspektiv som feminister använder för att utforska olika dimensioner som 
kön, ras/etnicitet, klass, religion, osv. som är knutna till varandra och på samma gång interagerar med 
andra förtryckande system. Intersektionell analys är ett teoretiskt perspektiv som undersöker hur olika 
sociala positioner interagerar, hur de genom en komplex och dynamisk interaktion ömsesidigt 
konstruerar varandra, anser De los Reyes, Molina och Mulinari (2005: 23-24).   
 
Intersektionalitet kan användas som verktyg för analyser av olika maktfaktorer, intersektionalitet 
behöver inte enbart innebära analys av förtryck eller diskriminering. Vi kan som exempel ta vår 
jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 8. Sabuni är kvinna, och svart. Om man ser detta utifrån den 
traditionella och rådande normen skulle Sabuni befinna sig i en underordnad position. Men i själva 
verket är hennes position i samhället överordnad vissa kategorier kvinnor och vissa kategorier män 
och hon har viss reell makt. Därmed faller hon ur ramen som naturligt vad beträffar kön och etnicitet. 
Det är viktigt att titta på kontexten. Man är överordnad eller underordnad i relation till någonting 
annat.  
 
Intersektionalitet är ett perspektiv och ingen metod, därför är det svårt att få grepp om interaktionen. 
Den är ett instrument för att förstå och analysera förtryckets mekanismer för ”politiska minoriteter”: 
kvinnor, ursprungsbefolkning, homosexuella, funktionshindrade, osv.  menar Irene Molina9. 
Intersektionalitet kan bli ett redskap i kampen mot förtrycket, anser Wuokko Knocke10

 

. 

Intersektionalitet kan ses som ett användbart verktyg för att kunna se hur maktordningen har 
inflytande och agerar i specifika situationer. Man kan granska vem som kan använda sig av 
maktutövande och på vilket sätt ojämlikhet osynliggörs. Det verkar finnas hierarkier bland olika 
kategorier såsom ras, genus, ålder, etc. Detta beroende på vilken kategori/kategorier som finns 
närmare forskare och deras forskningsstudier. 
 

                                                      
8 Yuval-Davis, Nira exempel om Condolezza Rice, Konferens om intersektionalitet: Ethnicity, gender 
relations and multiculturalism, organiserat av Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på 
genus och forskningspolitik (2005-02-04). 
9 Föreläsning Latinamerika Institutet 2008-03-14, Stockholms universitet. 
10 Stockholm, hösten 2010, i samtal med Wuokko Knocke. 
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I artikeln ”Är alla marginaliseringar likvärdiga?” tar Rosenberg (2007) upp intersektionalitet som en 
analys om diskriminerig. Hon problematiserar över olika kategoriseringar. Rosenberg menar att vissa 
sektioner eller kategorier som är centrala i ett forskningsarbete kan utgå ifrån att vissa prioriteringar 
görs. Eller att det kan finnas risk för att dessa kategorier mixas ihop. Och att detta skulle kunna 
påverka kvinnor och marginaliseringen av dem.  

Intersektionalitet är som begrepp både sammanlänkande (av latinets inter, mellan, förenande) och 
separerande (av sectio, sönder/genomskärning). Termen antyder att det finns kopplingar men 
också skillnader. Själva poängen med denna diskussion är hur de olika sektionerna nu ska 
integreras i svensk feminism och genusforskning. Min utgångspunkt är feministisk och 
genusvetenskaplig där kategorin genus alltid är självskriven. Genus behöver inte ständigt komma 
först men är alltid inkluderat i analysen. För en queerforskare uppträder genus inte som en ensam 
kategori utan ses i förhållande till sexualitet. Därmed är redan två kategorier upptagna. Vilken av 
de övriga tänkbara kan få den tredje platsen? (Rosenberg, 2007:81). 

Ett betydelsefullt antagande i den teoretiska diskursen, är underordningen av den utlandsfödda 
kvinnan som diskrimineras bl.a. på arbetsmarknaden. Diskriminering sker på olika grunder, t.ex. 
kön/genus, ras/etnicitet, klass, ålder, mm. I kapitel fyra diskuteras hur utlandsfödda kvinnor som 
arbetar med jämställdhet använder feminism för att analysera maktrelationer och vilka hinder som de 
upplever på vägen till framgång i arbetslivet.  

3 Syfte 
 
Ett antagande utifrån teoretisk perspektiv och tidigare forskning är att många människor inte får ett 
arbete som motsvarar deras kompetens, och att detta särskilt gäller högutbildade utlandsfödda kvinnor. 
Det går dock att observera att en del av dessa högutbildade utlandsfödda kvinnor har lyckats bra på 
den svenska arbetsmarknaden. Vidare kan det noteras att de intervjuade i någon bemärkelse kan kallas 
feminister. Den fråga som då blir intressant är vilka strategier dessa kvinnor har för att påverka sin 
arbetssituation.  
 
Syftet som därmed formuleras i denna studie är att belysa och förstå hur feminism kan fungera som en 
tillgång för att tillgodose högutbildade utlandsfödda kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden och vilka 
faktorer som har varit betydande för deras tillträde på arbetsmarknaden.   

 
3.1 Frågeställningar 

  
Utifrån syftet avser studien besvara följande frågeställningar: 
 

• Vilka möjligheter och hinder har kvinnornas upplevt under sin väg till framgång? 
• Hur har deras feministiska/jämställdhetshållning påverkat deras väg till framgång? 
• Hur uppfattar kvinnor arbetsförmedlingens insatser?  
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4. Metod och genomförande   

I följande kapitel presenteras valet av metod för att besvara studiens forskningsfrågor. Det innefattar 
en presentation av varför jag valde en nätbaserad undersökning och en kort introduktion av urval av 
respondenter samt analysens tillvägagångssätt. Tillvägagångssätt till litteratursökning tas upp. 
Slutligen tas reflektioner om etiska förhållningssätt till studien upp.   

4.1 Metod 

Jag är intresserad av att undersöka hur utlandsfödda kvinnor som är uttalade feminister, som deltar i 
feministiska forum eller som arbetar med jämställdhet har nått framgång i arbetslivet. Jag ämnar 
undersöka om deras framgångar baserats på egen drivkraft, sociala kontaktnät eller via 
arbetsförmedlingen. Jag tar också reda på om dessa kvinnor haft möjlighet att få arbete som motsvarar 
deras kompetens.  
 
Orsaken till att jag studerar feminister beror bl.a. på att jag tror att feminister kan skapa skillnader i 
samhället. Feminister kan skapa skillnader genom att förändra, utveckla och lyfta fram kvinnornas 
ställning på arbetsmarknaden. Följden av en rättvis arbetssituation för kvinnor skulle kunna skapa en 
jämlik relation bland alla individer i samhället. Likabehandling, jämställdhet, mångfald och tolerans 
på arbetsplatser är vad ett demokratiskt samhälle borde sträva efter. Detta gör att feministers 
erfarenheter varit i fokus för denna studie.            

4.1.1 E-metodologi  
 
Studien genomfördes med e-metodologi. E-metodologi är en kombination av off-line som står för den 
fysiska världen och on-line då man är kopplad till en eller flera elektroniska världar (Gatarski, 
2003:264). En e-kommunikation mellan respondenterna och mig med frågor och följdfrågor pågick 
under en längre tid. De utskickade följdfrågorna och svaren på följdfrågorna dröjde några veckor och 
flera påminnelser skickades ut, det hände även i ett fall att en respondent inte svarade en följdfråga.  
Studiematerialet var omfattande och svårt att hantera i vissa moment, bl.a. på dess kvantitet och för att 
finna tid för analysen. Även om det ibland var tidskrävande, har ändå fördelen varit att kunna 
genomföra studien oavsett tid och rum.  

Från en vetenskaplig utgångspunkt är man överens om att det inte finns användbar kunskap som kan 
ersätta personliga intervjuer eller traditionella fallstudier (Gatorski, 2003: 259). Digitala medier eller 
databaserade verktyg ses oftast som komplement till forskningsprocessen och inte som det 
huvudsakliga verktyget till studien. Trots detta har jag genomfört studien med hjälp av e-enkäter 
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genom att använda mig av e-intervjuer, dvs. intervjuer som genomförts via e-post (se vidare 4.3). 
Hade det ändå funnits behov av en traditionell djupintervju skulle jag ha genomfört den.  

4.1.2 Design 

Designen kan karaktäriseras som fallstudie där vi undersöker feminister boende i olika städer i 
Sverige. Som forskningsstrategi används intervjuer med öppna frågor och följdfrågor (Johannessen & 
Tuffe, 2003:56). Jag hade kontinuerlig kontakt med respondenterna via e-post. När jag upplevde en 
del av texten från respondenterna som oklar skickade jag ut en förfrågan angående den specifika 
texten. 
 
En provintervju genomfördes med några personer som en förberedelse för studien. Syftet var att ställa 
frågor som på något sätt kunde vara jämförbara med den utvalda gruppen av respondenterna, dvs. 
feminister eller människor som arbetar med jämställdhet. Provintervjun genomfördes personligen med 
två personer. Jag fick kommentarer och förslag på ändringar under intervjun (Patel & Davidson, 1994: 
68-69). Några av frågorna förtydligades och en del av frågorna bearbetades innan e-enkäten med 
intervjufrågorna skickades ut till respondenterna.  
 
Datainsamlingen bestod av två delar. Första delen (Del 1) var utformad av generella frågor där 
respondenterna fick välja mellan alternativa svar och i slutet av frågeformuläret skulle de svara på två 
öppna frågor. Andra delen (Del 2), fokuserade intervjuer, bestod av tio öppna frågor. På detta sätt 
kunde jag ta del av respondenternas reflektioner om och tolkningar av sina arbetssituationer. 
Anledningen till att jag delade upp frågorna i två e-enkäter berodde på att jag kunde börja gå igenom 
den första delen medan jag skickade iväg den andra delen.  

4.2 Litteratursökning 

För att finna relevant litteratur till forsningsstudien använde jag mig av webbläsaren Internet och 
Mozilla, där sökte jag bland olika litteraturkällor. Jag började med att leta efter dokument på DIVA 
portalen11

                                                      
11 

 och på litteratur som står under studentuppsatser och forskningspublikationer, jag 
koncentrerade mig på de senaste publiceringarna 2006-2010. Jag försökte bland annat finna litteratur 
på Stockholms- Uppsala- Umeå- och Linköpings universitet. Jag använde mig av ämnesord och 
kombinationer av sökord som: kvinnor, ledarskap, arbetsliv, kompetens, invandrare och akademisk. I 
de källor jag nämner ovan fick jag enbart en träff. Därefter använde jag mig av sökmotorn Google där 
jag fick ett betydande antal träffar på uppsatser, i dessa uppsatsers litteraturförteckning hittade jag 
några författare och titlar som jag redan har använt mig av i Integrationsuppsatsen, forskning II, VT-08 
och som jag kommer att använda mig av i denna studie. 
  
Jag letade efter relevant litteratur i det nationella bibliotekssystemet LIBRIS och i Stockholms 

http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf  

http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf�
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universitetsbibliotekskatalogs substans och där hittade jag en del litteratur i form av böcker, rapporter 
och vetenskapliga tidskrifter. Jag valde att uppmärksamma den senast publicerade litteraturen, d.v.s. 
det som publicerats 2010 och bakåt i tiden. Jag hittade en titel från 2010, en från 2009 samt en del 
andra intressanta titlar för studien. Jag sökte också i databaser som exempelvis GENA, Kvinnor i 
arbete eller KVINNSAM (ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd). Bland alla sökningarna på 
internetbaserade källor kunde jag inte finna någon specifik litteratur om forskning av utlandsfödda 
feministiska kvinnor som har nått framgång på arbetsmarknaden. Däremot hittade jag en avhandling, 
en uppsats och en rapport om diskriminering av högutbildade kvinnor i allmänhet. Detta sammantaget 
visar att ämnet i fråga är föga studerat. 

4.3 Val av nätbaserad undersökning 

En nätbaserad intervju är en undersökningsstrategi som jag har haft i åtanke under en längre tid. 
Anledningen till valet av nätbaserade intervjuer beror exempelvis på att tidsramen för studien oftast är 
begränsad och med denna teknik undviker man tidskrävande och ekonomiskt belastande resor för att 
intervjua respondenterna om de befinner sig i olika delar av landet. En annan aspekt är att det var svårt 
att hitta tider som passade respondenterna, en del har heltidsarbete och bor inte i Stockholm där 
forskningsprojektets arbete genomfördes En annan anledning till valet av intervjumetod var att det 
underlättade transkriberingsprocessen, pga. att inte gjordes några intervjuer som exempelvis 
bandinspelningar, som måste överföras till skrift. En virtuell intervju följdes upp av en virtuell 
kommunikation med följdfrågor och detta genomfördes under några veckor.     
 
Jag ansåg att denna nätbaserade teknik eventuellt kunde försvåra den” naturliga” verbala 
kommunikationen. Ickeverbal kommunikation med gester eller blickar kunde inte tas i anspråk12. 
Detta kunde påverka det slutgiltiga resultatet, men å andra sidan skapades möjlighet till en något mer 
genomtänkt studie utifrån respondenterna och forskarens utgångspunkt. Utifrån det insamlade 
materialet genomfördes sedan tolkningsprocessen (Starrin & Svensson, 1994: 82-89), enligt ett 
hermeneutiskt tolkningssätt.  
 
Jag ansåg att en nätbaserad intervju var en lämplig form i min studie. Jag har utgått från aktuella 
samhällsstrukturer och sättet vi lever och kommunicerar på med varandra. När flera människor ska ha 
ett möte och de befinner sig på olika orter, då kan man använda sig av t.ex. skype13

  

  istället för att ha 
ett fysiskt möte. Detta är en virtuell teknik som används allt oftare pga. avstånd och tidsbrist.   

Fördelen med att utföra en e-metodologisk forskningsstudie är att det i en sådan undersökning sällan 
kan uppstå några missförstånd angående frågor som ställs och de svar som skickas tillbaka eftersom 
kommunikationen sker via e-post, dvs. skrivet språk. Till viss del kan detta förenkla analysprocessen 
eftersom allting finns nedskrivet (även om det kan finnas risk till att innebörden i texten kan tolkas på 

                                                      
12 Eftersom det i studien handlar om respondenter med olika kulturella bakgrund, är det inte säkert att jag kan 
tolka gester eller blickar på rätt sätt.   
13 Skype är ett datorprogram som man använder för att kommunicera via internet. Med en 
bredbandsuppkoppling, en dator, ett headset och Skype-programmet kan man ringa gratis till andra användare av 
programmet.  
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olika sätt). Den största fördelen med e-metodologi är att det går att genomföra en studie med 
respondenter trots att de befinner sig i olika delar av världen. 

4.4 Urval av respondenterna 

Jag vill i en specifik kontext undersöka arbetsmarknaden för en särskild grupp i det svenska samhället. 
Jag är intresserad av att studera utlandsfödda kvinnor eller kvinnor som är födda i Sverige och som har 
en eller två föräldrar som är födda utanför Europa eller USA. Den utvalda gruppen i denna studie är 
utlandsfödda feminister som är synliga i samhället. De arbetar med jämställdhet eller är feminister 
som har nått framgång till exempel inom media, politik eller inom universitetsämbetet.  
 
På min arbetsplats är jag ansvarig för jämställdhets- och mångfaldsgruppen. Jag har studerat artiklar 
om jämställdhet och feminism i böcker, vetenskapliga tidskrifter, dagstidningar och i sociala medier. 
Jag har deltagit i seminarier, workshops och föreläsningar och har där kunnat samla in ett 40-tal namn 
på utlandsfödda personer (37 kvinnor och 3 män) som arbetar inom media, politik eller inom den 
akademiska världen. Urvalet av personer till studien har pågått under flera månader. De är inte nära 
vänner, det är feminister som jag har sett eller träffat vid olika tillfällen, på kongresser, seminarier, 
konferenser, mm.  
 
Utifrån dessa 40-tal namn gjorde jag ett strategiskt urval med fjorton tänkbara deltagare. Gruppen 
bestod av individer av bägge könen14

 
De fem respondenterna som deltar i studien är bosatta på fyra olika platser i Sverige. De har i olika 
omfattning studerat genus vid universitet från tre terminer upp till flera år. På deras arbetsplatser finns 
det förutom i ett fall många anställda. De deltar i olika aktiviteter och nätverk utanför sina arbeten. 
Med undantag av en av respondenterna är de medlemmar i så väl ideella föreningar som i politiska 
partier. Samtliga har familjer i Sverige, föräldrar, syskon eller vuxna barn. Tre av respondenterna är 
gifta, och två av dessa har barn. De övriga två bor i samboförhållanden. 

 i olika åldrar, från olika delar av världen, med olika yrken och 
arbetspositioner. Slutligen deltog fem personer i studien, vilket gör att detta inte är ett representativ 
urval (Johannessen & Tufte, 2002: 134) utan ett teoretiskt urval . 

4.5 Datainsamling och genomförande 
 
 
Vid den första kontakten med de fjorton tänkbara respondenterna skickade jag ut en e-post förfrågan, 
personligt adresserad till var och en av dem. Jag inledde med en kort presentation av mig själv. Jag 
ställde sedan frågan om de ville delta i en studie som handlar om ”Framgång i arbetslivet”.  Nio av 

                                                      
14 Min utgångspunkt är att kön/genus är socialt konstruerat. Pga. detta prioriterade jag feminismen, och inte 
enbart könet i urvalet till studien. I studien är det endast kvinnor som deltar.  
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dessa svarade omedelbart att de ville medverka i studien, tre att de inte ville delta och två stycken 
svarade inte.   
 
Vidare skickade jag en e-postbaserad enkät (Del 1) till de nio personer som hade svarat positivt på min 
förfrågan. Del 1 omfattade generella frågor där de fick lämna bakgrundsdata om sina 
arbetsförhållanden, familjeförhållanden, utbildning, anknytning till Sverige, ålder och kön. Samt två 
öppna frågor där de fritt kunde skildra framgång och hinder under vägen till framgång i arbetslivet.   
 
Efter att jag skickat ut Del 1, svarade två personer att de inte kunde fortsätta med studien och två andra 
var osäkra om de ville deltaga. Anledningen till att två personer inte kunde medverka berodde bl.a. på 
att de var upptagna av för mycket arbete och pga. tidsbrist. Några ansåg att de inte hade nått framgång 
i arbetslivet eller hade svårigheter med att besvara frågeformuläret. När enkäten skickades ut 
elektroniskt var det svårt för respondenterna att kryssa för på angiven plats. Det var en påtaglig miss 
då jag tidigare genomförde provintervjun personligt, istället för att skicka ut den via e-post. 
 
Av de fjorton tänkbara respondenterna som jag från början valt ut, var fem av dem villiga att delta i 
studien, av dessa fem svarade sedan två stycken inte på enkäten (Del 1) . Pga. att studien skulle vara 
tidsbegränsad, bestämde jag mig för att inte skicka ut någon påminnelse. I stället koncentrerade jag 
mig på det insamlade materialet av svaren från tre respondenter. Till dessa tre skickade jag 
frågeformulär Del 2 medan jag började bearbeta svaren från Del 1.  
Del 2 bestod av tio öppna frågor om bl.a. bakgrund/utbildning, hur ett feministiskt synsätt har påverkat 
dem i kontakten med arbetsmarknaden och även i bemötandet med arbetsgivare utifrån 
respondenternas kompetens.  
 
Efter att jag gått igenom Del 1 och Del 2 kunde jag skicka följdfrågor och börja klassificera det 
insamlade datamaterialet från Del 1 och 2. Jag skrev ut respondenterna svar på papper. Under den 
pågående analysen av studien fick jag sedan svar från de två respondenter som inte svarat tidigare och 
som ingick i gruppen av de fem utvalda respondenterna. Jag skickade Del 2 till dem och efter någon 
vecka fick jag deras svar. Jag läste noga igenom svaren och skickade ut följdfrågor. Jag kunde dock 
inte lägga ned lika mycket tid på analysen av del 2. Trots det har jag använt mig av det insamlade 
materialet från samtliga fem respondenter.   
 
Tolkningsprocessen genomförde jag genom att läsa igenom insamlat datamaterial ett flertal gånger 
med fokus på respondenternas återkommande av särskilda begrepp eller formuleringar som repeterats 
eller markerats specifikt. Datainsamling och analys har skett parallellt och genom att både analysera 
var och en av intervjuerna och hela materialet tillsammans. Jag använde mig av kodning, d.v.s. jag 
namngav delar av texten för att kunna finna kategorier (Johannesen & Tufte, 2003: 107-108). 
Exempelvis vad respondenterna fokuserade på i beskrivning av erfarenheter eller arbetssituationer, 
eller hur de beskrev kontaktnät och om det fanns någon gemensamt nämnare i deras skildringar. 
 
Jag bearbetade Del 1 genom att analysera det två öppna frågorna som berör möjligheterna och hindren 
till att uppnå framgång i arbetslivet. Jag bearbetade en egen version av möjligheter, där jag samlade 
alla specifika begrepp eller typiska formuleringar från deras texter. Vad beträffar hinder var det 
mycket svårare att hitta karakteristiska formuleringar, hinder beskrevs på många olika sätt. I studiens 
Del 2 återkom jag flera gånger till respondenternas texter, ibland för att bekräfta att det jag hade tolkat 
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stämde överens med respondenternas svar eller för att ta upp ytterligare information som jag inte hade 
lagt märke till eller som jag inte ansåg vara relevant i den första eller andra läsningen.  

4.6 Validitet och reliabilitet 
 
Begreppet validitet innebär giltighet, d.v.s. har forskaren undersökt det som var meningen att 
undersöka? Relevans i syften, frågeställningar, tolkningar och analyser kan ge studien validitet.  
Reliabiliteten eller tillförlitligheten beror på hur data i insamlat material har mottagits, det är viktigt att 
det inte förekommer missförstånd i kommunikationen mellan forskaren och respondenterna. Stabilitet 
är ett viktigt element i de data man mäter, d.v.s. upprepade mätningar ska uppvisa samma/liknande 
resultat. Reliabilitet kan definieras som: ”den relativa frånvaron av slumpmässiga mätfel” (Sverke, 
2003,2004:55). För den kvalitativa datainsamlingen är en provintervju lämplig att genomföra. Om 
frågorna är otydliga finns det möjlighet att kunna omformulera dem innan enkäten skickas ut och 
forskningsstudien har påbörjats (Patel & Davidson, 1994: 68-69). Det kan även öka reliabiliteten.  
 
Jag genomförde provintervjun till studien med två respondenter. Testintervjuerna genomfördes via 
direkt personkontakt, på det sättet kunde jag få med omedelbara kommentarer för att kunna ändra på 
frågornas karaktär om de verkade vara otydliga i förhållande till ämnet för de intervjuade. Vad 
beträffar frågorna som ställdes kan man alltid ifrågasätta eller spekulera över om resultaten hade blivit 
annorlunda om andra frågor hade skickas ut till respondenterna. Eller om feminister av bägge könen 
hade deltagit i studien. Däremot anser jag att det finns en obefintlig risk till missförstånd eftersom 
svaren skrivs av respondenterna och de hade tid att tänka igenom dem innan de skickades tillbaka till 
mig. Respondenterna hade möjlighet att skriva fritt och de lämnade även kommentarer till mina frågor. 
Svaren uppfattar jag som uppriktiga. Dock kan det finnas utrymme för felförståelse i tolkningen och 
jag kan trots allt inte vara helt säker på respondenternas uppriktighet. 

4.7 Etik 
 
I kvalitativa studier är de etiska principerna viktiga att reflektera över. De utvalda informanterna fick 
en kort beskrivning av forskningsprojektet och syftet med studien, presentation av projektansvarig och 
namnet på universitetets institution där studien genomfördes. De informerades om att undersökningen 
var frivillig (informationskravet) och att de kunde avbryta deltagandet i forskningsstudien när de ville. 
De som deltog i undersökningen kunde själva bestämma hur lång tid och under vilka förutsättningar 
de skulle vara med (samtyckeskravet) utan att de på något sätt skulle utsättas för påföljder.  
Insamlat material är konfidentiellt och inga uppgifter som kan kopplas ihop med informanterna ska 
publiceras. Personer som är inblandade i forskningsstudien och delaktiga i forskningsmaterialet är 
skyldiga att skriva under en förbindelse om tystnadsplikt.  Nyttjandekravet kommer att uppfyllas d.v.s. 
uppgifter som informanterna lämnar till forskaren ska enbart användas i vetenskapliga sammanhang 
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(Johansson & Tuffe, 2002). Mer information om etiska regler finns på CODEX15

5.  Resultat 

 
 
Jag har reflekterat över att den utvalda målgruppen står nära mina personliga värderingar och att det 
skulle kunna hända att jag identifierar mig med dem, och med detta kan jag mista det kritiska 
perspektivet till granskning av datamaterialet och mina tolkningar. Jag har varit medveten om att 
risken finns och har haft detta i åtanke under hela forskningsprocessen för att undvika att skapa ett 
subjektivt resultat av studien (Denscombe, 2000: 59-66).  

Detta avsnitt innehåller bl.a. reflektioner och tolkningar om framgång och hinder till framgång i 
arbetslivet samt en kort presentation och en uppfattning om arbetsförmedlingens bemötande utifrån 
respondenternas svar. Även vikten vid att vara feminist presenteras i detta kapitel. 
 
Jag namnger respondenterna enligt följande: R-I, R-II, R-III, R-IV och R-V. De ingår i 
ålderskategorierna 25-35, 36-44 och 45-64 år. En del av respondenterna poängterade vikten av 
anonymitet i studien för att delta. Det var betydelsefullt för dem att anonymiteten skulle respekteras 
och att de inte skulle kunna identifieras genom sina svar. I en del fall där jag citerat respondenterna, 
har jag tagit bort delar som beskriver deras hemländer eller i vissa fall arbetsplatsen som namnges i 
den ursprungliga texten, detta i syfte att skydda deras anonymitet.  

5.1 Vägen till framgång 

Enligt Nationalencyklopedin betyder framgång gott resultat av (målinriktad) verksamhet, särskilt 
yrkesmässig. Med synonymer som: lycka, medgång och välgång I sina beskrivningar av vägen till 
framgång var respondenterna relativt överens om vilka åtgärder som är viktigast att genomföra för att 
nå framgång i arbetslivet. Utbildning, erfarenhet, nätverk och mycket engagemang är nödvändiga 
satsningar för att kunna få ett meriterat arbete. Beträffande nätverk kunde det variera genom att de 
beskrev antingen familj eller sociala nätverk (eller bägge) som en faktor av vikt. Därefter var svaren 
mer inriktade på deras personliga upplevelser eller erfarenheter från arbetsmarknaden.  
 
I artikeln ”Nätverksrekrytering, Infödda och Invandrare” tittar Alireza Behtoui på effekten av 
människans nätverk av sociala kontakter, och hur dessa nätverk kan påverka inträdet till 
arbetsmarknaden. Analyser i hans studie fokuserar på olika rekryteringskanaler som har använts för att 
bl.a. skaffa arbete.  Resultaten pekar på att invandrare har mindre tillgång till nätverk av vänner eller 
familj som kan hjälpa dem ut på arbetsmarknaden. 

                                                      
15 http://codex.vr.se/  Se bilaga 2 

http://www.ne.se/sve/lycka/O233173�
http://www.ne.se/sve/medg%C3%A5ng�
http://www.ne.se/sve/v%C3%A4lg%C3%A5ng�
http://codex.vr.se/�
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Studien visar […] på hur sociala nätverk får skilda effekter för olika grupper av individer vilket 
samtidigt gör frågan om rekryteringskanaler till en viktig aspekt i förståelsen av etnisk 
segmentering på arbetsmarknaden, speciellt mot backgrund av att allt fler studier visar att 
rekrytering via informella kanaler ökar (SOU 2006:60 sid. 31). 

Följande innehåll i tabellen är några av de vanligaste villkoren respondenterna anger för att kunna 
skaffa ett arbete. 
 

Framgång i arbetslivet 

 
utbildning 

 

 
erfarenheter 

 
meriter 

 
kontakter 

 
deltagande i nätverk 

boende svensk anknytning referenser aktivism utföra obetalt arbete 

Tabell 1. Viktiga åtgärder som hjälper respondenterna att nå framgång i arbetslivet 
 
Till exempel är utbildning, erfarenhet, kontaktnät och aktivism viktiga faktorer för att finna ett 
lämpligt arbete. En annan viktig förutsättning för att komma ut i arbetslivet är att kunna ange 
referenser. Oavlönat arbete som genomförs utöver det vanligt avlönade under en fyrtio timmars vecka, 
kan öka möjligheten till en framgångsrik position på arbetsplatsen eftersom personen i fråga genomför 
ett arbete som arbetsgivaren inte behöver avlöna.  En respondent uppgav att hon uppmuntrats till en 
del oavlönat arbete och i utbyte skulle få möjlighet till en fördelaktigare ställning på sin arbetsplats 
längre fram. Enligt vad som framkommer i respondenternas texter kan följande slutsatser dras: 
uppfyller man olika förutsättningar såsom kunskap, meriter, referenser, kontaktnät, möjligheter till 
övertidsarbete och oavlönat arbete, är chansen stor att man ”sitter ganska tryggt” på en arbetsplats med 
kvalificerade arbetsuppgifter,  

”Hon arbetade minst två veckor med projektet och fakturerade enbart för 20 timmars utfört 
arbete”, sade ekonomiansvarig på ett styrelsemöte. Det handlar om mig […] Jag värderades utifrån 
ett arbete som inte blir registrerat, ett arbete som inte syns […] (R-III). 

I vissa sammanhang kan en ”feministisk- samhällsinställning” vara till fördel, men den kan även 
uppfattas som provocerande om den inte är i harmoni med den feminism som råder f.ö. i arbetsmiljön. 
Det kan även framkalla motstånd och öppet motarbetas, beroende på kontexten.  

[…] i början vill jag undvika att göra ett slags hierarkisk sortering och favorisera kön/genus 
frågorna. Det finns andra grunder till orättvisa […] men i vissa fall kan jag presentera min 
feministiska positionering om än en kritisk sådan. Ibland var man rädd för att jag skulle blir för 
påstridig med både min empiri och med mina inte så ”mainstreamade” genusperspektiv som bl.a. 
ifrågasätter delar av den västerländska urban och medelklass feminismen. R-I 

Politisk medvetenhet och engagemang kan vara fördelaktigt bland annat pga. att man ingår i ett 
nätverk. Att vara gift eller sambo med en etnisk svensk kan vara en fördel när man söker arbete. 
Likaså hemadressen, den kan granskas och detta kan innebära en inkörsport till en arbetsintervju, men 
det kan även innebära ett hinder. D.v.s. en hemadress innanför tullarna har högre status än en 
hemadress i en del förorter till huvudstadens centrum. Till exempel, om man bor i en förort i det så 
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kallade miljonprogrammet16

 

 blir möjligheten till att bli kallad till intervju eller att tilldelas arbete 
begränsad. Detta bekräftar att ”olikheter” kan legitimeras genom konstruktioner av platser, människor 
och relationer. Det visar också att utövning av makt och maktrelationer är en komplex företeelse. 

De fem respondenterna har fått arbete pga. sina meriter. Förutom kunskap och kompetens fick tre av 
respondenterna arbete via sociala kontaktnät. Det krävs tid för att kunna ha ett pågående nätverkande i 
den fysiska och i den elektroniska världen, men det är en nödvändig ekonomisk och tidskrävande 
investering för att kunna få inträde till arbetsmarknaden. En del av respondenterna anser att sociala 
nätverk är (representerar) en viktig del i utlandsföddas vardagsliv.  
 
För personer som inte har någon släkt i Sverige är den fysiska och det elektroniska nätverket en viktig 
del av familjerelationen. Det handlar om olika familjekonstellationer och inte enbart om den som 
anses som den ”naturliga” familjen. När familjeband saknas representerar individer som befinner sig i 
deras närhet och som tar ansvar för vänskaprelationer, ens familj. Det blir också naturligt att man 
hjälper sina systrar eller döttrar om de behöver det, menar några av respondenterna. Nätverksrelationer 
kan bli ett starkt band bland feminister och bland kvinnor överhuvudtaget. Kontinuerligt nätverkande 
kan innebära ansträngningar som ställer krav på `ge och ta´ relationen, d.v.s. man får stöd ifrån 
medlemmar som tillhör nätverket eller de kontaktnät man deltar i, samtidigt som man oftast ställer upp 
ovillkorligt.  

Man blir en del av ett nätverk genom att träffa olika människor i olika sammanhang. Mitt första 
riktiga jobb fick jag genom det jag kallar aktivistnätverk. R-V 

Att vara solidarisk betyder enligt Nationalencyklopedin: ”att känna samhörighet med” och att man är 
beredd att stödja och hjälpa andra människor. `Ge och ta´ relationen bland en del utlandsfödda kvinnor 
och feminister kan liknas vid ett solidariskt nätverk.   

5.2 Hinder för framgång 
 
 
Maktförhållanden i samhället och på arbetsplatserna är påtagliga och kvinnans underordning som 
resultat av mäns överordning kan märkas i bl.a. frånvaron av kvinnor på ledande poster samt i - 
kvinnors överrepresentation i deltidsarbete eller anställnings- otrygghet. Hinder beskrevs på många 
olika sätt av respondenterna, dock är det bl.a. etnicitet och kön som representerar hinder för att komma 
in på arbetsmarknaden. Arbetsuppgifter och kompetens ska värderas lika oavsett kön, religion, klass, 
etc. Det är nödvändigt för att bekämpa diskriminering i arbetslivet.   

[...] Det är svårt för mig att komma med tydliga exempel [om etnisk diskriminering och hinder i 
arbetslivet]. Dessutom har jag lojalitetsband till dessa människor med vilka jag utöver detta har 
mycket gemensamt med. […] vid mina rapporteringar var man extra granskande samtidigt som jag 
med egna ögon kunde skåda hur etniska svenskar många gånger inte bara presterade mindre än 

                                                      
16 Höjd bostadsstandard (SOU 1965:32). http://www.micral.se/miljonprogrammet/Miljonprogrammet.pdf. Se 
bilaga 3 

http://www.micral.se/miljonprogrammet/Miljonprogrammet.pdf�
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jag, utan ibland t.o.m. var på gränsen att begå tjänstefel utan att granskas så mycket som jag blev. 
R-I  

Hindren till framgång i arbetslivet är många. Orsaker som uppfattas som hinder kan vara tydliga och 
lätta att peka ut, däremot finns det övriga hinder som kan tolkas som svårbegripliga att definiera. 
Trovärdighet kan bli ett vanligt problem om man avviker från den dominerande normen,17

Svenska språket utgör ett hinder för att nå en `respekterad` position i samhället och framförallt bli 
trovärdig. Även mitt namn och efternamn kan oftast vara ett hinder när jag utifrån min 
arbetsposition ska kontakta myndigheterna, menar R-IV 

 som 
utlandsfödd anses man inte vara trovärdig menar de. Som kvinna och som utlandsfödd förväntas man 
vara passiv och undergiven d.v.s. okomplicerad. När respondenterna utifrån feministiskt, antirasistiskt 
eller antisexistiskt perspektiv ifrågasätter och synliggör normen, kan individer runtomkring känna sig 
provocerade. Ifrågasättande av delar av den västerländska medelklassfeminismen kan vara impopulär. 
Detta kan ibland vara en grogrund och början till en komplicerad arbetsrelation. Konsekvensen kan bli 
att förtroendet för utlandsfödda rubbas. Misstänksamhet och kontroll kan vara vanligt förekommande. 
Konsekvensen blir osäkerhet och en känsla av ensamhet och exkludering är en del av det 
respondenterna upplever.  
 
                  […] när det gäller mina kollegor, det är komplicerat att utmana och synliggöra okritiska 
                förhållningssätt till sig själva som forskare och deras så kallad forskningsobjekt. R-II. 
 
I andra fall när de ifrågasätter och synliggör kan de få stöd från arbetskollegor och bli respekterade och 
uppskattade. Ändå anser de att det finns svårigheter att genomföra förändringar på strukturell nivå som 
skulle innebära att kategoriseringen i ”vi” och ”dom” bryts upp. Möjligheter till förändring blir 
obetydlig och det kan betyda att en förändring endast kan förekomma på en mycket begränsad nivå 
och på ett individuellt plan.   
 
Övriga orsaker som kan utgöra hinder är att respondenterna anses sakna formella meriter trots många 
års dokumenterade högskolestudier. I allmänhet har respondenterna en uppfattning om att de har små 
framgångsmöjligheter, då de sällan blir kallade till intervju när de söker en högre kvalificerad tjänst på 
sin arbetsplats. De har upplevt att etniska svenskar med mindre kvalifikationer har fått det arbete de 
sökt. De kan bli hindrade redan under ett tidigt stadium av karriären om de är öppna med sin sexuella 
läggning eller har ett kritiskt synsätt av t.ex. organisationens antidemokratiska strukturer. Däremot 
uppskattas utlandsfödda med högskoleutbildning och de välkomnas i ideellt arbete i bland annat 
politiskt sammanhang, eller för att hålla gratis föreläsningar.  
 
Som vissa forskare hävdar har verklig eller sann kunskap blivit definierad som den kunskap som 
uppstått i västvärlden, även om detta synsätt inte nödvändigtvis inbegriper alla individer i västvärlden 
(Kumashiro, 2009: 21). Utbildning som genomförs utanför Europeiska Unionen (EU) räknas oftast 
som mindre värt och därmed är komplettering genom studier för att kunna ha tillträde till arbetslivet, 
oftast nödvändig. Ett annat hinder för att få ett kvalificerat arbete är kravet på ett korrekt svenskt 
språk, det är en välkänd orsak till diskriminering (de los Reyes, 2001: 79-82).  

                                                      
17 Normen enl. respondenterna: vit, rik, heterosexuell medelåldersman ur medelklassen. Även vita kvinnor kan 
tillhöra normen genom att framstå och konstruera sig själv runt omkring normen. Även utlandsfödda eller 
svenskar med utom europeiska föräldrar kan ingå i normen.  
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[…] Sverige är det enda landet jag har bott i där det finns ett krav på att kunna [behärska] språket 
(svenska) för att kunna få jobb (även icke - kvalificerat jobb). […] jag tror att det från politiskt håll 
måste komma en tydlig strategi för att motverka den rasism som växer sig allt starkare i Sverige 
och i Europa. Jag tror inte att vi kommer att kunna lösa problemet med att utlandsfödda inte få 
jobb om vi inte tar tag i det politiska klimatet som finns just nu i hela världen. R-V 

Förutom kön etnicitet/ras, klass, sexuell läggning/preferens, ålder, religion och annan identitet, 
exempelvis identifikation utifrån en särskild grupp människor eller en viss plats, är utseende och 
beteende uppenbara markörer som kan ge upphov till påtagliga avvikelser. 

Olikheter bland individer kan ge annorlunda förutsättningar i arbetslivet 

Avvikelse från normen 

 

Utseende 

 

 
hudnyanser 

 

 
hår/frisyr 

 
klädsel 

 
längd 

 
vikt 

 
Beteende 

 

   Brist på: 
• någon slags fysisk aktivitet utanför arbetet 
• medvetenhet om vikt och kost 
• miljömedvetenhet och engagemang 

 
 Tabell 2. Avvikelser med utgångspunkt i utseende och beteende  
 
Ibland kan olikheter hos vissa individer utnyttjas av andra människor för maktbruk. När 
respondenterna har sökt ett specifikt arbete och infinner sig till intervju har det hänt att arbetsgivare 
sagt att meriter är lämpliga men att de söker en anställd som andra personer i organisationen kan 
identifiera sig med. D.v.s. att de är kvalificerade för arbetet men att de inte passar in i normen och 
avviker i utseende, beteende eller i någon annan kategori. Att inte tillhöra den svenska vita 
medelklassen på den vita medelklassens arbetsplats kan utgöra ett hinder. Man befinner sig på en 
arbetsplats många timmar av sitt liv, det är tröttsamt att befinna sig i en kategorisering där man känner 
utanförskap och samtidigt försöka försvara en positionering, medveten om att det enbart handlar om 
konstruktioner, menar en respondent. 
  
En oftast förekommande situation som kan hindra utlandsfödda att nå framgång kan exemplifieras 
med en av respondenterna exempel: 
 

[…] jag har ställt upp gratis medan svenska föredragshållare som satt i samma panel som jag tog betalt 
vilket jag fick veta i efterhand. Eller att de fått minst tusen kronor mer än vad jag fått för exakt samma tid 
(en timmes föredrag i exakt samma föredragsserie) […] R-I 

5.3 Familjen: tillgång eller hinder? 
 
Familjen representerar i nästan alla studerade fall en viktig länk ut till arbetslivet. Även människor 
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som kommer från samma land eller samma världsdel kan vara ett betydelsefullt förbindelseelement för 
framtiden, såväl inom studier som inom arbetslivet. Familjen kan både vara en tillgång men även 
utgöra ett hinder. Familjer som följer normen och har kontakt med egna grupper men även med 
etniska svenskar kan ses som ett exempel på tillgång. Pga. att man genom att bli en del av ett eller 
flera kontaktnät underlättas inträdet på arbetsmarknaden (för familjemedlemmar).   

[…] det handlar inte om klädseln som sådan, exempelvis huvudduk eller en kort klänning eller något annat 
plagg, det som har betydelse är vad vissa plagg representerar för andra människor runt omkring en och hur 
dessa plagg kan ”göra” eller ”osynliggöra” […] jag menar… finns det skillnad mellan att bära en hatt mot 
att bära en sjal på huvudet? bägge huvudbonaderna täcker huvudet och kan på något sätt kan uppfylla en 
liknande funktion […] R-III 

Om ens familj däremot inte har anpassat sig till normen och anses ha för avvikande beteende eller 
utseende kan det medföra utanförskap.  Även för respondenterna som avviker i beteende eller utseende 
(se tabell 2) och har nått en viss position på arbetsmarknaden, kan det bli en besvärande faktor i det 
dagliga arbetslivet. I andra fall kan avvikelse tyckas vara en positiv komponent i en kontext där ett 
mångkulturellt perspektiv är frånvarande och på något sätt behöver jämnas ut, det gäller exempelvis 
arbetsplatser som tar en viss hänsyn till kvotering18

5.4 Arbetsförmedlingen/arbetsgivarens roll 
 
Frågor om hur utlandsfödda kvinnor upplever bemötande på arbetsförmedlingen och om 
arbetsförmedlingen har relevant kunskap för att erbjuda dessa kvinnor arbete utifrån deras kompetens, 
kunde inte grundligt undersökas eftersom respondenterna har haft ringa kontakt med 
arbetsförmedlingen. Ibland förmedlas dock en föreställning om att man inte får hjälp. 

. I andra fall kan t.o.m. en inte för markant 
avvikelse innebära en fördel för den utlandsfödda som ska söka in på arbetsmarknaden. Som exempel 
en utomeuropeisk individ vars namn och efternamn är svåruttalat, men å andra sidan har ett 
västerländskt utseende, enligt en av respondenterna. 

De som blir anställda är vita, medelklass ofta heterosexuella personer. Trots att det finns sökanden 
som är utlandsfödda eller hbt-personer19

Respondenterna är väl medvetna om samhällets maktstrukturer och strukturella diskriminering. De har 
en negativ syn på arbetsmarknadens policy som uppfattas som sluten och homogen.  
Maktrelationer, överordning och underordning, konstrueras av kvinnor, män och övriga individer i 
olika kontexter. Arbetsförmedlingen som institution blir en del av dessa konstruktioner och även en 
del av den strukturella maktordningens samspel. Tjänstemän (oftast män och kvinnor) som interagerar 

 som har exakt samma kompetens, eller ibland till och 
med bättre kompetens. R-V 

                                                      
18 Kvotering är en form av positiv särbehandling och en del av begreppet aktiva åtgärder. Kvotering som begrepp 
förekommer inte i svenska grundläggande bestämmelser. I praktiken kan möjligen t.ex. en del bestämmelser i 4 
kap. vallagen (2005:837) sägas ge uttryck för kvotering. 
http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GUB322d1  
19 HBT (Homosexualitet, Bisexualitet, Transpersoner) [,,,] (Rosenberg, 2002: 14) 

http://www.riksdagen.se/debatt/visadok.aspx?spec=visa_stort_dokument&dokid=GUB322d1�
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utifrån existerande normer och regelverk är en del av aktuella organiserade samhällen som präglas av 
strukturell diskriminering. Individens interaktion i samhället påverkar direkt eller indirekt sambandet 
mellan makt och kön (Mark, 2007: 44). 
 
Respondenterna har inte alltid aktivt sökt eller blivit erbjudna arbete genom arbetsförmedlingen. Dock 
har bemötandet varit missvisande och otrevligt för en del av dem, de få gånger de vänt sig dit som 
arbetssökande.  

Jag gick till arbetsförmedling i början […] av dem jag pratade med gav mig bristfällig information 
och jag bemöttes med en otrevlig attityd. Jag fick därför inget förtroende för arbetsförmedlingen 
[…] skriver R-V 

Arbetet respondenterna erbjudits har inte varit i nivå med deras akademiska studier, utan de har 
föreslagits att bl.a. börja med ett okvalificerat arbete under tiden de sökt ett arbete som motsvarat deras 
kompetens. En del av respondenterna uppfattar sig som överkvalificerade för de arbeten de utför. 
Även en otrevlig och nedlåtande attityd vid kontakt med arbetsförmedlingen, är några av 
erfarenheterna, som t.ex. visat ointresse och att ha brustit i informationen till de arbetssökande. Det har 
varit svårt för respondenterna att få arbete trots att de är välutbildade. Respondenterna upplever att 
fastän utlandsfödda har haft samma eller bättre meriter, har arbetet gått till sökande som är etniska 
svenskar. Tre av dem hade extra arbeten för att kunna skaffa arbetslivserfarenhet under studietiden, 
och de kunde uppvisa referenser. Detta räckte dock inte till att få ett arbete som motsvarade 
kompetensen. En av respondenterna fick hjälp av arbetsförmedlingen, hon beskriver mötet på följande 
sätt: 

Det kan ha varit tur eller så förstod arbetsförmedlaren att jag var kvalificerad för tjänsten jag sökte, 
jag fick bland annat information om arbetsmarknaden, hur den fungerar, fackets roll, etc. […] det 
var enbart vid ett tillfälle jag besökte arbetsförmedlingen och detta hände för flera år sedan. Jag är 
inte så insatt med hur det fungerar för närvarande, därför kan jag inte uttala mig om det […] R-III  

Arbetsförmedlingen saknar som myndighet kompetens i sitt arbete, detta är den enda erfarenheten som 
de flesta av respondenterna har. Det verkar saknas kommunikation mellan arbetsförmedlare och 
arbetssökande. Interaktioner mellan dessa aktörer verkar befinna sig i olika utvecklingslägen. Detta 
kan tolkas utifrån en svag kontakt och relation mellan de arbetssökande och arbetsförmedlingen.  

5.5 Om framgång i arbetslivet  

Några av de bärande frågorna i studien var att undersöka hur respondenternas upplever sina 
arbetsmöjligheter och om de anser att de har nått framgång i arbetslivet och hur vägen till framgången 
sett ut. Har du nått framgångar i ditt arbetsliv? var frågan som ställdes till respondenterna. Utifrån 
följande svar beskriver respondenterna perspektivet på framgång och definierar konceptet framgång. 
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Om framgång i arbetslivet 
Ja, jag tycker att jag har nått framgångar även om dessa kostat mig oerhört många nerlagda 
extra timmar […] Gillar även möjligheten att resa och vidareutbilda mig, etc. På det sättet har 
jag haft framgång då jag har haft sådant arbete, men ekonomiskt har jag förlorat på detta […]  

R-I 

    
Jag har ett arbete med oerhört stor frihet. Jag kan komma och gå när jag vill. Arbeta när jag 
vill, jag har eget arbetsrum, har goda förmåner. Jag behöver inte slita ut min kropp. Det 
betyder framgång för mig. Jag kan själv styra jättemycket i mitt arbete (inte allt så klart). Det 
arbete jag har ger mig status ute i samhället […]Men jag ser det mest som ett sätt att försörja 
mig […]  

R-II 

Svårt att säga, jag sätter oftast upp nya mål i mitt arbete, att kunna uppnå dessa mål betyder 
framgång för mig, […] jag kan säga att jag har nått framgång, jag sitter på en ansvarsfylld post 
med utrymme för kreativitet och med flexibla arbetstider[…]  

R-III 

För att nå dit jag vill får jag anstränga mig hela tiden. I och för sig kan jag säga att jag under 
en viss period i mitt liv har nått en hög chef position inom mitt yrke och har varit mycket 
framgångsrik, både på det intellektuella som på det ekonomiska planet[…] ibland upplever jag 
att jag går tillbaka till början av min karriär och gång på gång måste bevisa relevans i mina 
kunskaper för mina yngre kollegor […]   

R-IV 

Jag säger både ja och nej till frågan. Ja, jag har nått framgång därför att jag har ett bra arbete, 
jag har bra betalt och har bra arbetsvillkor. Nej därför att jag är alldeles för överkvalificerad 
för det jobb jag utför.  

R-V 

Tabell 3. Framgång i arbetslivet utifrån respondenternas uppfattning 
 
Att kunna nå framgång i arbetslivet utifrån respondenternas reflexioner verkar inte vara någon 
självklarhet. Generellt sett verkar det vara en påtaglig ansträngning för att lyckas i ett arbete. Några av 
respondenterna beskriver till viss del relationerna till sina arbetskollegor, dock saknas det 
beskrivningar av arbetsmiljön. Nätverk är en av de viktigaste länkarna ut till arbetslivet och till 
framgången. Friheten att bestämma över sin arbetstid, arbetsvillkor, arbetsplats, sin flexibilitet och 
hälsa, att kunna nå en framträdande och ansvarsfulla position och hög lön är några av förutsättningarna 
för att nå framgång i arbetslivet.  

5.6 Vikten vid att vara feminist  

En av frågeställningar i studien är hur ett feministiskt synsätt spelat in i respondenternas väg till 
framgång. Feminism är inte någon självklarhet. Ibland kan begreppet feminism tyckas vara 
otillräckligt för att förstå och förklara könsmönster och makt, dvs. hur könmaktsordningen fungerar i 
praktiken. Att enbart problematisera kring könsroller och makt är otillräckligt för att bemöta 
diskriminering, menar respondenterna. 

 
[...] ja visst om man enkelt ska svara ”ja” eller ”nej” så definierar jag mig som feminist eftersom 
jag anser att feminism är att jag göra motstånd eller förhålla sig kritiskt till könsmaktsordningen (i 
Sverige och världen). Men feminister – som alla andra – reproducerar också den maktordning som 
vi gör motstånd mot […] R-II 
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Respondenterna tar upp reflektioner som belyser den ojämlika relationen mellan gruppen kvinnor och 
gruppen män. Kvinnan har samma rättigheter men inte samma möjligheter som män har. Kvinnans roll 
i samhället anses vara mindre värd än männens naturliga privilegierade ställnig. Därmed behandlas 
kvinnor utifrån denna officiella diskurs. Kvinnan kan ifrågasättas utifrån en person som bärande av en 
kropp men sällan som en intellektuell individ. Samhällstrukturer och maktrelationer är fast förankrade 
i vardagslivet och därmed anses marginalisering av det ena könet, d.v.s. kvinnan, vara naturliga.  
 
Aktivism och politisk organisation är vägar till att kunna synliggöra normer, att se grupper som 
traditionellt diskrimineras och att se vem/vilka som diskriminerar. Som feminist kan man använda 
begreppet genus som redskap för att analysera och tolka maktrelationen mellan kvinnor och män, men 
även för att synliggöra andra maktrelationer på arbetsplatsen. Och genom ett intersektionellt 
perspektiv kunna synliggöra hur grupper som avviker från normerna blir föremål för diskriminering 
och rasism. Fördomar som baseras på olika kategorier som klass, ras/etnicitet, kön/genus, sexualitet, 
religion, ålder eller annat, bidrar till olika former av förtryck och exkludering och detta påverkar de 
samhällshistoriska processerna, menar en del av respondenterna.  

[…] jag undviker att ”identifiera” mig själv som feminist  […] jag är också anti-rasist, är emot 
klassamhället, etc. Därför väljer jag hellre att få fäste på ett ställe och sedan arbeta med dessa 
frågor i praktiken, hellre än att ”etikettera” mig. Detta hindrar mig inte från att sedan använda mig 
av feministiska teorier, postkoloniala teorier, klasskampsteorier, eller annat för att analysera min 
omvärld och göra mina vägval och prioriteringar. R-I 

Det är svårt att ensam åstadkomma förändringar i och med att strukturerna i samhället är 
problematiska. Det är en politisk fråga och politikerna borde arbeta för krav på inkludering, även om 
det kanske inte är tillräckligt borde det ligga i deras intresse att mångfalden prioriteras i samhället, 
menar R-IV.  
 
Respondenterna har blivit introducerade till feminismen på olika sätt. Upplevelser av trakasserier eller 
diskriminering har framkallat en vilja till att arbeta för att kämpa emot orättvisa förhållanden i 
samhället. Familjens stöd har varit avgörande för en del av respondenternas arbete mot orättvisor. 
Feminismen har för några av respondenterna varit den första vägen ut i kampen20

 

 för att motverka 
ojämlikheter mellan kvinnor och män. De har själva blivit illa behandlade så väl fysiskt, psykiskt som 
verbalt. De har sett att andra kvinnor har blivit diskriminerade, misshandlade eller bragda om livet. Att 
organisera sig och skapa kontaktnät har varit kvinnors verktyg för att göra motstånd mot bland annat 
legitimerat våld. Förtryck i olika former drabbar oftast de mest sårbara individerna. Kvinnor är en av 
de grupper som drabbats hårdast.   

Under ett seminarium tog feministen och sociologen Virginia Vargas21

                                                      
20 Under 1970-talet uppstod en del nya feministiska grupper som föddes ur en vänsterradikal rörelse. 
Tillsammans utgjorde de grunden i det som blev kvinnorörelsen. Till exempel Grupp 8, Arbetets Kvinnor och 
Lesbisk Front (Se vidare: Kvinnokamp: Synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen, 

 upp migrationen i Europa som 
står inför stora utmaningar. Migration p.g.a. bl.a. arbetsbrist i hemländerna påverkar många aktörer 
och grupper i samhället och berör inte minst de feministiska rörelserna. Hon tycker bl.a. att 
internationalisering av den feministiska kampen, avkolonialisering av den västerländska åskådningen 
och öppenhet för ett interkulturellt perspektiv är nödvändiga åtgärder för att kunna skapa en öppnare 
världssyn. Att skapa dialog bland olika grupper i samhället är nödvändigt för att bekämpa rasismen 

Emma 
Isaksson). 
21 Feministiska Forum 7 maj 2011, ABF Stockholm. 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Emma%20Isaksson&fromproduct=true�
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Emma%20Isaksson&fromproduct=true�
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som är fast förankrad i de djupa förändringar som Europa erfar. Ytterligare förändringar som borde 
göras är omformulering av de eurocentriska feministiska teorierna som inte är tillräckliga för att 
förklara och förstå världens paradigm. En omformning av världsstaten till en mångfald som 
respekterar de demokratiska rättigheterna som kvinnors rättigheter.  
 
Vargas anser att vara bärare av en ”kvinnokropp” inte alltid innebär någon garanti för visad lojalitet 
bland kvinnor. Komplexitet av intersektionen mellan sexuell mångfald, etnicitet, etc. kräver acceptans 
och öppnare kommunikation bland individer som representerar och identifierar sig med olika sociala 
rörelser, men även för individer som kan identifiera sig i olika sociala/kulturella/sexuella kategorier 
men som söker sig till en specifik social gruppering. Exempelvis en homosexuell man eller en lesbisk 
kvinna som vill delta i ett ursprungsfolks manifestation är inte självklart accepterad där. Demokratisk 
autonomi bland feminister och ett erkännande av kvinnors och feministers kamp för exempelvis rätten 
till abort eller rätten till ekonomisk självständighet, är viktiga element för att åstadkomma konstruktiva 
dialoger. Feminister behöver skapa allianser för att generera interkulturella dialoger menar Virginia 
Vargas. 

6. Analys 

Studien fokuserade på målgruppen feminister och/eller kvinnor som arbetar med jämställdhet. 
Målgruppen som jag i början av studien benämnde som feminister, visade sig inte vara den helt 
korrekta benämningen, de kan kallas feminister i någon bemärkelse. Feminismen kan uppfattas som en 
konstruktion eller även någon slags etikettering som kan vara komplicerad att identifiera sig med, 
eftersom ojämlik fördelning av makt i samhället inte enbart beror på kön. Samhället är komplext det 
räcker inte att enbart se till maktförhållanden mellan kvinnor och män22

 
. 

Individernas interaktion i samhället är komplexa och det finns många aspekter att ta hänsyn till i de 
utlandsfödda kvinnornas erfarenhet. Förutom i ett fall identifierar sig respondenterna inte enbart som 
feminister. Respondenterna befinner sig i en privilegierad medelklass präglad arbetssituation. Deras 
uppfattning om framgång ser olika ut. De uppfattar sin arbetssituation som privilegierad och de 
medger att de har nått framgång i arbetslivet, förutom en respondent som anser att det är svårt att 
identifiera sig som en helt framgångsrik individ. Det är en fråga som inte går att precisera på endast ett 
sätt. Självständighet och flexibilitet på arbetsplatsen är betydelsefullt och kopplas till tid och hälsa Att 
arbeta i en demokratisk arbetsmiljö är önskemålet även om det inte alltid fungerar pga. de hierarkiska 
strukturer som är fast förankrade framförallt på större arbetsplatser.    
 
Forskning om högutbildade utlandsfödda kvinnor som nått framgång i arbetslivet är obefintlig. Även 
undersökningar om hur utlandsfödda feminister upplever sitt arbete utifrån sin kompetens i arbetslivet 
är få. Orsaker som språksvårighet, brist på kontaktnät med hjälp in på arbetsmarknaden, avsaknad av 
                                                      
22 […] De är utsatta för förtryck dels som svarta, dels som kvinnor och dels som medlemmar av arbetarklassen. 
Vårt argument mot det här synsättet var att det inte går att urskilja när någon är förtryckt ”som svart”, ”som 
kvinna” eller ”som medlem av arbetarklassen”. Vi höll däremot med om att varje social indelning har sin egen 
ontologiska grund, som inte kan reduceras till andra sociala skillnader […] Yuval-Davis, Nira, 
Kvinnovetenskapligtidskrift, Göteborg 2005:22.  
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arbetslivserfarenhet från den svenska arbetsmarknaden är några hinder som utlandsfödda 
arbetssökande kvinnor upplever att de saknar när de söker arbete. Utlandsfödda som har kommit till 
Sverige i vuxen ålder har inte några referenser från svenska arbetsgivare att presentera när de söker 
arbete och när de konfronteras med arbetsmarknadens riktlinjer.  
 

En enkätundersökning genomfördes av Interfem23 den 7-8 mars 2008 i Rekryteringsbazaren24

70 företag och organisationer
 på 

Kulturhuset, Stockholm. Över  från olika delar i samhället exempelvis 
från näringslivet, den offentliga sektorn och från fackliga organisationer deltog som utställare. Under 
de två dagarna besökte mer än 11000 personer Rekryteringsbazaren, 200 kvinnor intervjuades. Jag 
använde 170 av svaren som underlag i en studie om högutbildade utlandsfödda. Flera av kvinnorna 
som besvarade enkäten är överens om att diskrimineringen är fast förankrad i samhällets strukturer.  
 
Många kvinnor anställs inte på grund av att företagarna ser dem som en osäker arbetskraft, framförallt 
yngre kvinnor som kan bli gravida. I undersökningen kan man se att detta gäller invandrarkvinnor i 
gruppen 25-40 år (det som kallas fertil ålder) var den största gruppen som aktivt sökte arbete i 
Rekryteringsbazaren, vilket tyder på att arbetslösheten i denna grupp är omfattande. 

Att kvinnor upplever utanförskap i det nya landet, kan ibland förklaras med att de pga. sina personliga 
karaktärsdrag som individer har svårt att anpassa sig i ett främmande samhälle. Men som vi har sett i 
feministiska teorier ”är det personliga politiskt” och därmed är det personliga en del av större 
strukturella problem. De nutida lokala maktstrukturerna men även den globala maktstrukturen 
medverkar alltså i den diskriminerande processen.  

Utifrån resultatet av enkätundersökningen från 2008 konstaterades att kön, etnicitet och ålder har 
betydelse på arbetsmarknaden. Alla dessa faktorer utgör hinder för utlandsfödda kvinnor att finna 
arbete, om de får ett arbete är det oftast underbetalt och motsvarar inte deras kompetens.  
  
Denna studie visar att högutbildade utlandsfödda kvinnor bl.a. genom aktivism och sociala kontaktnät 
kan nå en framträdande position i arbetslivet. Utlandsfödda kvinnor som deltar i studien är del av olika 
nätverk så väl i den fysiska som den elektroniska världen, dvs. de befinner sig och är närvarande i det 
offentliga rummet. Att nå ett jämställt/jämlikt arbetsförhållande kan ge kvinnor möjligheter att nå 
jämställdhet/jämlikhet också inom den privata sfären. I och med detta kan det sägas att utlandsfödda 
kvinnor inte enbart befinner sig i den privata sfären, dvs. de är aktörer som är verksamma både i den 
offentliga och i den privata sfären. 

Uppfattningen om att kvinnor inte vill göra karriär och heller inte utveckla sig själva i syfte att 
göra karriär, kan härledas till vad man i SOU-utredningen (1994:3) tar upp om att kvinnor 
prioriterar familjen före karriären. I rapporten representerades denna uppfattning av mestadels män 
[…] (Bertilsson, 1996:79) 

Att ”nå framgång i arbetslivet” kan förknippas med hårt arbete, investerad tid och viljan att lyckas. 
Kunskap, meriter och språk kan finnas ihopkopplade och detta skulle kunna underlätta en ingång till 
en arbetsmiljö för utlandsfödda kvinnor. Detta kan variera beroende på exempelvis vilken arbetskultur 
de söker sig till eller på arbetsgivarens bakgrund, erfarenhet eller traditioner. D.v.s. kompetens och 
kunskap är inte alltid en given faktor för att uppnå framgång. I nästan samtliga svar av 
respondenternas nämns ingenting om uppmuntran eller synliggörande av deras arbete på de aktuella 

                                                      
23 www.interfem.se  
24 www.rekryteringsbazar.nu 

http://www.rekryteringsbazar.nu/default.asp?p_id=34&top_p_id=19�
http://www.rekryteringsbazar.nu/default.asp?p_id=40&top_p_id=19�
http://www.interfem.se/�
http://www.rekryteringsbazar.nu/�
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arbetsplatserna. Detta kan tolkas som att respondenterna inte får någon uppskattning för genomfört 
arbete, trots att de har en hög position med ansvarsområden på arbetsplatsen. De är till exempel 
personalansvariga, eller har ledande positioner i en mellannivå. Över den mellannivån som 
respondenterna befinner sig i är de underordnade en chef, oftast en vit man eller kvinna. 
 
Delaktighet och samarbete är viktiga för att nå förändringar i samhället. Olika aktörer bör introduceras 
i politiska debatter. Myndigheternas attityd har hårdnat alltmer med hög arbetslöshet som resultat, dels 
pga. att flera människor från olika delar av världen söker sig till Sverige. Arbetsgivarna tar inte till 
vara utlandsföddas kompetens. 
 
Några reflektioner är att det verkar finnas en tendens att problematisera utifrån politiska krafter (”vi”) 
å ena sidan och övriga samhället (”dom”) som kan förändra å andra. Den binära fördelningen ”vi” och 
”dom” upplevs som fast förankrat i samhället. Det är en komplex fråga som är svår att förstå. Politiker 
har varit en del av det övriga eller civila samhället och efter mandatperioden återgår de till det övriga 
samhället. Dessutom är det vanliga medborgare d.v.s. civila samhället, som väljer ut politiker som sina 
representanter. Politiker måste ta ansvar för det hårda sociala klimatet i Sverige. Man kan reflektera 
över om alla demokratiska krafter skulle komma överens, d.v.s. om politiker och det civila samhället 
skulle kunna hitta gemensamma verktyg för att tillsammans kunna arbeta för ett tolerant samhälle utan 
att diskriminera.   
 
Mångfald är ett önskvärt tillstånd i samhället och på arbetsmarknaden. Myndigheten,  företagen och 
organisationerna ska erbjuda arbete på lika villkor. Statistiken visar däremot att invandrare är en 
minoritetsgrupp som har svårare att få arbete och framför allt ett arbete som motsvarar deras 
kompetens (Mlekov & Widell, 2003).  

7. Sammanfattning/Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor som är uttalade feminister, som medverkar i 
feministiska forum eller som arbetar med jämställdhet har nått framgång i arbetslivet och hur vägen 
till framgång sett ut utifrån egen drivkraft. 
 
Respondenterna kan till viss grad kallas feminister. Att enbart kalla sig för feminist kan skapa en 
konflikt med andra sociala identiteter eller med feminister som medvetet eller omedvetet representerar 
och även reproducerar könmaktsordningen. Deras ursprung är från olika länder i olika delar av 
världen, Afrika, Asien, Latinamerika och svenskfödda med utomeuropeiska föräldrar. Den specifika 
gruppen jag valt ut kan inte ses som representativ för den ”feministiska” populationen. Denna studie 
representerar inte heller ”tredje världens feminister” (Mohanty, 2003). Detta är en studie av fem 
högutbildade utlandsfödda kvinnor som är medvetna om strukturell diskriminering och bl.a. arbetar för 
att motverka ojämställdhet genom samhällspolitiskt engagemang.   
 
Chandra Talpade Mohanty (2003:33–35) riktar kritik mot västerländska och nordamerikanska vita 
feminister. Vita feminister talar för kvinnor och anses representera kvinnor ifrån hela världen, trots att 
de utgår från sina egna specifika upplevelser, menar hon. Kritiken från Mohanty syftar på att vita 

http://www.rekryteringsbazar.nu/default.asp?p_id=34&top_p_id=19�
http://www.rekryteringsbazar.nu/default.asp?p_id=34&top_p_id=19�
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feministers diskurs om tredjevärldens kvinna är stigmatiserande och pekar ut en vithetens hegemoni 
inom den feministiska genusvetenskapen. Hegemoniskt handlingssätt från vita feminister kan 
genomföras med diskursen som används för att legitimera den rådande normen. 

Med andra ord har vitheten tillförsäkrat sin hegemoni universellt medgivande som ”norm” genom 
att maskera sin betvingande kraft i den osynlighet som markerar den Andre (den patologiserade, 
den maktberövade, den avhumaniserade) som allför synlig – ”färgad” […] (Julien och Mercer, 
2002: 158) 

Tre av respondenterna anser att de har bred erfarenhet av genusarbete, men de blir varken tillfrågade 
eller insläppta i arbetsgrupper som behandlar dessa frågor, trots att de frivilligt anmäler sig till 
arbetsledare i gruppen för genusfrågor. De slutsatser respondenterna drar är att svenska feminister 
anser att utlandsfödda är okunniga i ämnet, många års arbetserfarenhet med genus anses vara 
otillräckligt utan ett dokumenterat forskningsarbete. Eller så har de inte förmåga eller styrka att arbeta 
med genusproblematiken pga. förtrycket de utsätts för av män från sina hemländer.  
 
Det kan reflekteras över att kvinnor ibland utför obetalt arbete under hela livet och frivilligt anmäler 
sig till fortsatt obetalt arbete. Detta behöver inte nödvändigtvis uppfattas som ett uppskattat 
tillvägagångssätt. Om man å ena sidan arbetar obetalt kan möjligheterna till ett arbete öka, men om 
man redan har ett arbete och anmäler sig till en frivillig insats, sjunker arbetsvärdet.  Att kunna 
”marknadsföra sig” på ett övertygande sätt är någonting som saknas i respondenternas möte med 
arbetsgivaren, en del är dock medvetna om det.  
 
Könsrelaterat motstånd på en del arbetsplatser är en komplex problematik. Patriarkaliska värderingar 
är djupt förankrade på arbetsmarknaden och avvikande könstillhörighet kan bidra till ett påtagligt 
hinder. Misstro kan uppstå hos en arbetsgivare som i ett anställningssammanhang enbart ser till det 
yttre hos en arbetssökande. Yttre faktorer som exempelvis språkbruk eller klädsel kan minska 
möjligheterna att få en utlyst tjänst eller att kunna vidareutveckla sig och nå en högre position i sitt 
yrke. Andra faktorer som religion, ålder eller utseende kan vara orsaker till diskriminering och 
utanförskap.  
 
Klasstillhörighet var inget jag problematiserade över i början av studien, utan jag ansåg att 
konstruktioner av kön/genus och etnicitet var den största problematiken i arbetslivet. Etnicitet och 
genusrelationer har stor betydelse i arbetsrelationer, men i studien har det visat sig att även 
klasstillhörighet är ett viktigt grundelement i den vardagliga positioneringen. Det kan skapa situationer 
av missförstånd och tomrum hos individen. Det finns en skillnad i att redan ”från födseln” tillhöra 
medelklassen jämfört med att få sin klasstillhörighet förändrad i något skede under det vuxna livet.  

 
Några av anledningarna till att arbets- och klasstilhörigheterna kan förändras kan till exempel vara: 
avslutade högskolestudier, arbete som ger viss status pga. att man nått en chefs- eller ledar position, 
innehav av ett välbetalt arbete eller att arbetsplatsen är välkänd och eftertraktad. Det kan innebära en 
betydande förändring om man som i exemplet ovan, har sitt ursprung i arbetarklassen, men att man i 
den aktuella situationen befinner sig bland medelklassen och att man medvetet eller omedvetet har 
tvingats anpassa sig till dess normer. 
 
En del utlandsfödda feminister har medvetet eller omedvetet, socialiserats in i svenskheten, d.v.s. till 
den västerländska livsstilen. När man har nått en viss position i samhället och tillhör medelklassen 
försöker man i en del fall att anpassa sig till rådande norm, om inte annat så på arbetsplatsen, menar en 
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respondent. Sticka ut, vara annorlunda eller utmärka sig på något sätt kan bli problematiskt. Samtidigt 
finns det, bland en del av respondenterna, ett starkt ifrågasättande av myndigheternas regelverk som på 
ett eller annat sätt underordar individen. Det kan uppfattas som en konflikt mellan å ena sida 
accepterandet till socialisering och å andra sidan motstånd till socialisering. 
 
Om exempelvis Eva till en början ”tillhör” arbetarklassen och efter studier vid universitet och 
införskaffad arbetserfarenhet har nått en chefsposition, då förändras klasstillhörigheten för henne till 
att tillhöra medelklassen på arbetsplatsen. Medvetet eller omedvetet kan Eva ha anpassat sig till 
medelklassens normer. Denna klasstillhörighetsförändring kan medföra en betydande omställning i 
arbetslivet. Dels tilltalas Eva utifrån medelklassens diskurs (som i och för sig är samma diskurs som 
hon använde sig av), men en sådan förändring kan bli tvetydig och svår att hantera utifrån egna 
invanda förutsättningar, exempelvis bland familjemedlemmar (som tillhör arbetarklassen). 
 
En annan svårhanterlig situation kan uppstå om man i sitt ursprungsland tillhört medelklassen och 
sedan upptäcker att de sociala koderna inte stämmer överens med den västerländska medelklassens 
eller att man ”flyttas ner” till en annan klasstillhörighet exempelvis ”underklassen” som man kanske 
tilldelas i Sverige. Konsekvensen kan bli att ett visst vakuum uppstår i samspelet, d.v.s. på vilken nivå 
man ska agera i relationen till andra individer? Det handlar om de verbala interaktionerna men även 
om det dagliga mötet som kan vara svårt att hantera. Att förflytta sig bland olika klass/kategorier kan 
vara ansträngande och ”onaturligt” i längden. En annan reflexion över klasstilhörighet, är att det inte 
alltid anses som att medelklassen från tredje världen har samma status som medelklassen i 
västvärlden. Detta kan skapa konflikter bland feminister från olika världsdelar.  

Det finns inte så mycket forskning om invandring och social rörlighet. Men man har kunnat 
konstatera att det generellt är svårt att komma från ett land där man haft en viss social position och 
förvänta sig att kunna inta motsvarande position i det nya landet (Socialstyrelsen 1999:9, Ekberg 
1993). Det lyckas för en del, men det är fler som hamnar i en lägre position i det nya landet än de 
hade före flyttningen (Göransson, 2005: 33). 

Det kan vara svårt att urskilja på vilka grunder individer diskrimineras. Förtryck på vissa individer 
förekommer oftast när olika kategorier som t.ex. icke etniskt svensk, icke av manligt kön eller 
tillhörande undre medelklassen har ”inkluderats” dessa individer. D.v.s. kategorierna kön, klass och 
etnicitet hos utlandsfödda kvinnor är underordnade den dominerande normen och detta spelar roll på 
arbetsmarknaden. Dessa kategorier uppfattas som ”naturligt underordnade” utifrån rådande norm. I 
och med detta kan det skapa en ”omedveten/naturlig” grund för förtryck och diskriminering utan att 
det behöver urskiljas på vilka grunder detta sker.   
 
Etnicitet och klasstillhörighet kan bl.a. vara en irritationsmekanism som ständigt för tankarna till 
diskriminering och orättvisor samt uppdelningen mellan väst- och den övriga världen. Kategorin 
kvinna räknas oftast som ett redan icke favoriserat element. Oavsett omständigheter representerar 
kategorin kvinnan alltid en nackdel i kombination med andra faktorer. Liksom respondenternas 
reflektioner, delar jag åsikten om att enbart feminismen inte är tillräcklig för en förändring av 
samhället till att bli mer tolerant. Den dominerande normen är fast förankrad bland de flesta individer 
och kan även upptas bland utlandsfödda. 
 
En del respondenter talar om ett slags strategier och taktiska drag som man utvecklar och förbättrar i 
arbetsförhållandet, framförallt när arbetskamraterna är etniska svenskar. Det handlar om någon slags 
anpassning till olika tänkbara situationer. Ibland kan medvetna strategier göra det möjligt att undvika 
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konfrontation eller i andra fall synliggöra eller markera situationer som kan uppfattas som partiska. En 
del kritik av västerländsk feminism är påtaglig bland respondenterna. Det verkar finnas ett hinder i 
form av avsaknad av etnisk medvetenhet i svensk feminism och bland arbetskollegor. Denna situation 
kan komplicera arbetsrelationen och övrig kommunikation.  
 
Samtliga respondenter har ett kvalificerat arbete. För kategorin 25-35/36-44 år verkar det ha varit 
enklare att finna det arbete de sökt. Genom utbildning, tidigare erfarenheter, meriter och kontaktnät 
har de kunnat få arbete, även om de inte har fått den tjänst de sökt från början eller som de anser sig ha 
varit kvalificerade för. För de övriga respondenterna, d.v.s. kategorin 45-64 år, har vägen till framgång 
varit svårare. Pga. exempelvis brist på uppskattning och med avsaknad av hänsyn till deras meriter och 
erfarenheter eller erkännande av kunskapen i arbetet. De har drabbats såväl på de intellektuella som de 
ekonomiska planen. Ett annat hinder för samma kategori kan vara avsaknad av det ”rätta” 
kontaktnätet, kontaktnät i form av nätförbindelse som kategorin 25-35/36-44 verkar ha större tillgång 
till. Många synliga och osynliga hinder drabbar utlandsfödda kvinnors framgångs möjligheter i 
arbetslivet. Självförtroendet kan vackla när deras kunskapsvärde gång på gång behöver omprövas inför 
kollegor eller chefer. Att ständigt bli utsatt för diskriminering kan även påverka den privata sfären.  
 
Studien visar att klasstillhörighet kan vara en viktig komponent i arbetslivet, identifiering med 
västerländsk s.k. medelklass kan vara en sluss till att lyckas i arbetet. Respondenterna befinner sig på 
medelklassens arena tillsammans med andra aktörer, de utgår oftast ifrån den dominerande normen 
oavsett klasstillhörighet. En viss socialisering verkar vara nödvändig för att anpassa sig till denna 
kontext. Om man däremot avviker i exempelvis utseende kan det inte alltid repareras med kunskap 
eller meriter.  ”Osynliga” fast märkbara hinder är inte alltid hanterbara, därmed kan det vara 
komplicerat att få förståelse för outsagda meningar som kan förekomma i specifika situationer där 
dialogen saknas.  
 
Med utgångspunkt från ett socialt konstruktivistiskt synsätt kan kvinnan uppfattas som ett objekt, en 
icke- individ som är underordnad subjektet man. På arbetsmarknaden kan det tolkas som om samma 
princip råder, vissa personer favoriseras medan andra missgynnas, d.v.s. gruppen män värdesätts 
(ekonomiskt) högre än gruppen kvinna25

 

. Individer som följer den dominerande normen premieras, 
medan de som avviker normen bestraffas. Bl.a. kön/genus, etnicitet segregeringen och löneutveckling 
verkar gå hand i hand. Det kan vara komplicerat att sätta värde på människor pga. den individuella 
uppfattningen av värde. Ändå kan det tydas som att en – osynlig– konstruerad värdemätare för 
människor finns/upplevs.   
 
Det kan vara en forskningsfråga för framtiden att undersöka hur det abstrakta värdet kan bli påtagligt. 
Hur den ekonomiska dimensionen på arbetsmarknaden bidrar till segregering. Hur maktstrukturerna i 
arbetslivet kan förändras. Att alla individer ska behandlas på likvärdigt sätt kunde bli en prioriterings- 
fråga i arbetslivet, i enlighet med deklarationen om mänskliga rättigheter (MR), om alla människors 
lika värde (MR anses vara universella därför kan föga utrymme lämnas för individens/familjens 
olikhet, t.ex. hbt/regnbågsfamiljer, se MR art. 16). 

                                                      
25 Se bilaga 4 och 5 
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Appendix 

Arbetslöshetssituationer som bl.a. drabbar högutbildade utlandsfödda kvinnor 

Följderna av begränsad sysselsättning för kvinnor kan resultera i ofrivillig arbetslöshet. Detta är 
en komplex företeelse som är utspridd i världen. Sverige är inget undantag, arbetslösheten 
verkar ofta vara mer utbredd än det som är märkbart i statistiska undersökningar. Siffran som 
Arbetskraftsundersökningen (AKU) uppger för november 2010 är 7,1%26 för hela befolkningen. 
Enligt OECD27

 

 är arbetslösheten för utländskfödda medborgare år 2009 ca 15 %. 
Arbetslöshetsstatistiken pekar på den öppna arbetslösheten, dvs. personer som är inskrivna på 
arbetsmarknaden som arbetssökande. För utrikesfödda med svenskt medborgarskap särredovisas 
inte arbetsmarknadsstatus i AKU. 
 
Det finns människor som inte är inkluderade i arbetslöshets statistik, dvs. individer som saknar 
dokumentation och som lever gömda exempelvis som papperslösa. Det finns inget statistiskt 
stöd för att dessa individer existerar.  De saknar rättigheter till arbete och är exkluderade från 
status som medborgare i Sverige (Larsson & Sjölin, 2008) och utgör en del av den dolda 
arbetslösheten. Högutbildade utlandsfödda kvinnor finns även representerade i den dolda 
arbetslösheten. Det är svårt för dem att hitta ett lämpligt arbete som motsvarar deras utbildning, 
erfarenhet och kompetens. Olika åtgärder vidtas för att integrera kvinnor med utländsk 
bakgrund på arbetsmarknaden utan något övertygande resultat. Sverige går miste om 
kompetenta kvinnors resurser. Kvinnor marginaliseras, osynliggörs och elimineras från 
arbetsmarknaden (Andersson, 2007: 169). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
26 Arbetslöshet i Sverige. Se bilaga 6 
27 Arbetslöshet i Europa. Se bilaga 7 
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Bilaga 1 
 
 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män 
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Bilaga 2 
 
CODEX – regler och riktlinjer för forskning 
 
 
Vetenskapsrådet UPPSALA UNIVERSITET 
Forskarens etik 
En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Man kunde ändå 
säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik. 
Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt 
acceptabel. Som den senaste statliga utredningen om forskningsetik påpekade så måste 
http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml 2011-02-21 
CODEX - regler och riktlinjer för forskning  
 
En global forskaretik 
En nutida trend är förnyade försök att skapa en global etik för forskningen. Det har skapats organ 
så som Global Forum on Bioethics in Research och Intergovernmental Bioethics Committee. 
Många upprop är universella till sin natur. T.ex. InterAction Council med "A Universal 
Declaration of Human Responsibilities" och International Bioethics Committee (lBC) med en 
"Universal declaration on the human genome and human rights" har sökt nå samma breda 
uppslutning som tidigare FN-dokument erhållit. UNESCO har genom IBC tagit fram en 
"Universal Declaration on Bioethics and Human Rights". 
Senast uppdaterad: 2010-10-20 
 
Regler & riktlinjer 
• A Universal Declaration of Human Responsibilities (JnterAction Council) 
• Code ofEthics for Researchers (Academy o/Sciences o/the Czech Republic) 
• Robert Mertons CUDOS-normer 
• Freedom. Responsibility and Universality of Science (Booklet from the International 
Council/or Science - ICSU) 
• Good Scientific Practice in Research and Scholarship - policy briefing no 10 (European 
Science Foundation) 
• Kommissionens rekommendation om den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för 
rekrytering av forskare 
• Recommendation 1787 (2007) - The precautionary principle and responsible risk 
management (Europarådet) 
• SOU 1999:4 - God sed i forskningen 
• Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (UNESCO) 
• Universal declaration on the human genome and human rights (International Bioethics 
Committee) 
• Wingspread Statement on the Precautionary Principle 
Se vidare 
• Vad är god forskningssed? Synpunkter. riktlinjer och exempel (Vetenskapsrådet) 
• On Being a Scientist: Responsible Conduct in Research (National Academies Press, US) 
• Birgitta Forsman: "Forskares Frihet: Om makt och moral" (Bok på Studentlitteratur) 
• Ethics of Science and Technology: explorations of the frontiers of science and ethics 
(UNESCO) 
• En framgångsrik och tänkvärd code of ethics har skrivits av holländska AMC 
• Om regler. förordningar & deklarationer. .. 
CODEX, Centrum för forsknings- & bio etik, BMC, Husarg. 3, Uppsala I Webbansvarig I Om 
webbplatsen 
http://codex.vr.se/forskarensetik.shtrnl 2011-02-21 
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Bilaga3 
Miljonprogrammets genomförande 
 
 
Michael Lindqvist NYNA 3 
Idag kommer 26% av Sveriges bostadsbestånd från hus byggda under miljonprogrammet. 
På bara tio år genomfördes detta jättelika projekt. 
Det första problemet som skulle lösas var de ekonomiska frågorna. Det var inte gratis att 
bygga bostäder och för att miljonprogrammet skulle nå upp till sitt mål om att öka standarden 
och utrymmet i bostäderna för de konsumenter som önskade det, var man tvungna att i så stor 
utsträckning som möjligt, hålla kostnaderna nere. För att få byggandet till stånd var regeringen också 
tvungna att stödja bostadsbyggandet genom bidrag eller förmånliga lån. (Mer om detta lite längre fram 
i kapitlet). 
Andra problem man var tvungna att lösa innan det stora byggandet kunde komma igång var som jag 
redan nämnt i kapitlet ovan, att byggnadsindustrin behövde rationaliseras. Man behövde också 
rationalisera processen för att planera nya områden. 
Finansiering 
Ar 1959 infördes det nya pensionssystemet kallat ATP (allmän tilläggspension). Detta system gick ut 
på att minska inkomstskillnaderna mellan de som fick en tjänstepension och de som inte hade det. 
ATP finansierades av arbetsgivarna som betalade en avgift för sina anställda. Dessa pengar placerades 
i s.k. AP-fonder.!9 
I mitten av 6O-talet hade dessa AP-fonder växt sig stora. Detta kom att lösa finansieringsproblemet för 
bostadsmarknaden. AP-fonderna kom att placera sitt kapital i lån till bostadsbyggande. Staten 
garanterade säkerheten för dessa lån. 
 Miljonprogrammets flerfamiljshus finansierades nästan uteslutande med lån från de statliga 
AP-fonderna. För att bostadsföretagen skulle få dessa statliga lån ställde staten krav på 
standard, kostnads nivåer och lägenheternas storlek. För att driva fram effektiviseringen av 
byggnadsindustrin (se senare i kapitlet) gynnade man projekt där man byggde minst 1000 
lägenheter.2! 
För att målet att alla skulle ha möjlighet att få en bättre bostad skulle kunna uppfyllas var regeringen 
tvungna att hålla nere hyrorna på nybyggda bostäderna. I början av miljon programmet skedde detta 
med hjälp av statliga subventioner. Dessa subventioner försvann vid en reform år 1967. Man införde 
då s.k. paritetslån. Dessa lån garanterade lägre räntor och amorteringar i början av lånetiden. Detta 
kunde ge lägre hyror vid första inflytningen för att sedan kunna höja hyrorna i takt med inflationen. I 
och med denna reform beslöt man också att starta avregleringen av den hyresreglering som 
samlingsregeringen införde år 1942. 
Planeringen av nya bostadsområden 
För att klara av det stora projektet att bygga en miljon bostäder på tio år ställdes nya kravför planering 
och byggande. 
På 50-talet gjordes en rad prognoser som visade att bilen skulle komma att bli det största 
transportmedlet i samhället. De flesta familjer skulle komma att ha råd med en bil. Detta kom att skapa 
problem för de som planerade bostadsområden. De nya områden som byggdes skulle ha goda väg 
förbindelser och det skulle finnas parkeringsmöjligheter för alla boende som hade bil. 
19 Nationalencyklopedin multimedia: ATP, 1998, Bra Böcker 
" Holm, Milionprogrammet då och nu, Arkitektur 7/1987, s. 38 
21 Nationalencyklopedin multimedia: Bostadsfinansiering, 1998, Bra Böcker 
22 Atmer, 100 år i lägenhet, 1975, Almqvist & Wiksell, s. 44 
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Bilaga 4 

Jämställda löner – tomma ord? 
En granskning av politiken för att minska lönegapet mellan kvinnor och män 
 
Feministiskt initiativ 
Mars 2011 
 
Sammanfattning 
Kvinnors månadslön för en heltidstjänst är i genomsnitt 4 400 kronor lägre än mäns.1 
Sammanlagt saknas det över 70 miljarder i kvinnors lönekuvert för att kvinnor ska ha lika hög lön som 
män.2 Vår gemensamma välfärd och stora dela av handeln och restaurangbranschen subventioneras i 
dag genom att kvinnors arbetskraft konsekvent reas ut. 
Att avskaffa de diskriminerande löneskillnaderna mellan män och kvinnor är en central fråga för en 
feministisk politik. Lönen är ett tydligt uttryck för hur mäns och kvinnors arbete värderas – och i 
förlängningen för hur män och kvinnor i sig värderas. 
Den svenska jämställdhetspolitiken och den svenska lönebildningsmodellen har inte förmått komma 
tillrätta med arbetsmarknadens ogenerade produktion av rosa och blå löner, en värde diskriminering 
där det rosa konsekvent förblir bara ”nästan” lika mycket värt som det blå. 
För att bryta dödläget och respektera halva befolkningens krav på ekonomisk och demokratisk rättvisa 
måste de tomma löftena ersättas med seriösa jämställdhetsinsatser. Insatser som uppvärderar kvinnors 
arbete och låter staten, arbetsgivarna och männen vara med och dela på kostnaden. 
Feministiskt initiativ föreslår 
att hela arbetsgivarkollektivet tillsammans med staten finansierar en jämställdhetsfond som betalar ut 
ett jämställdhetsbidrag till arbetsgivare som höjer kvinnors löner. Fonden finansieras via en höjd 
arbetsgivaravgift med en halv procentenhet och ett lika stort statligt tillskott. Kostnaden för statskassan 
för denna reform uppgår till ca 5 miljarder kronor per år. 
att Medlingsinstitutets uppdrag ändras så att jämställda löner prioriteras före institutets andra uppdrag. 
att Diskrimineringslagen ändras, så att kravet på årliga lönekartläggningar återinförs, liksom regeln att 
bara arbetsgivare med färre än tio anställda undantas kravet på att skriftligen kunna redovisa 
lönekartläggningen. 
att det införs sanktioner mot de arbetsgivare som inte bryr sig om att följa lagens krav på 
lönekartläggningar och jämställdhetsplaner. 
att mål om lönediskriminering avgörs i en domstol med opartiska ledamöter varav minst hälften ska 
vara kvinnor 
att föräldraförsäkringen individualiseras. 
Bakgrund 
Oförändrat lönegap 
Trots många år av debatt och utfästelser från såväl arbetsmarknadens parter som politiker syns inga 
tydliga resultat i form av minskade löneskillnader på nationell statistisk nivå. 
Verkligheten är att löneskillnaden har varit i stort sett oförändrad under tre decennier. Dagens nivå är 
ungefär densamma som 1981. Då hade kvinnorna 83 procent av männens löner, efter att tidigare ha 
närmat sig männen successivt. Till exempel hade kvinnor år 1968 endast 72 procent av mäns löner.3 
Källa: SCB4 
En vanlig invändning mot politiska krav på lönehöjningar för kvinnor är att staten inte ska bedriva 
lönepolitik och att den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter står för lönebildningen, bör 
respekteras och bevaras. Arbetsmarknadens parter, särskilt facken, brukar också intyga att de tar sitt 
ansvar genom att prioritera kvinnors löner. Inte heller detta har dock resulterat i någon synbar 
minskning av löneskillnaderna. 
De etablerade partierna har i valrörelse efter valrörelse lovat att angripa löneskillnaderna utan att något 
hänt. Ett tydligt exempel stod Göran Persson för i valrörelsen 2006. I Ekots partiledarutfrågning lät det 
så här: ”Vi kan vara överens om så pass mycket att vi ska inrikta oss på att de ska minska. Om vi 
sedan lyckas nå dit fram där vi kan säga att vi fått bort löneskillnaderna törs jag inte lova, men dit ska 
vi naturligtvis.”5 
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Lönegapet förutsätter och förstärker den starka könssegregeringen på arbetsmarknaden. Mer än 83 
procent av alla kvinnor och män arbetar inom yrken där det finns mer än 60 procent av det 
antalsmässigt dominerande könet.6 
Den könssegregerade arbetsmarknaden skapar stora hinder för ekonomisk utveckling och individuell 
valfrihet. Enligt ett EU-direktiv från så tidigt som 1975 gäller likalöneprincipen både lika och 
likvärdigt arbete och det åligger medlemsstaterna att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa 
att bestämmelser i kollektivavtal, löneskalor, löneavtal eller individuella anställningsavtal inte strider 
mot likalöneprincipen.7 I klartext betyder det att ”systemfel” ska rättas till med 
”systemåtgärder”. 4 
Regeringen och lönegapet  
Alliansens gemensamma politik inför valrörelsen 2010 för jämställdhet saknade alla spår av 
åtgärder mot de strukturella löneskillnaderna.8 
I valrörelsen var dock ”jämställd fördelning mellan kvinnor och män av löner och 
förmögenheter” en av sex punkter i Centerns visionsdokument för Sverige år 2020: ”Att nå en 
jämställd fördelning av kvinnors och mäns inkomster och förmögenheter är den väg som långsiktigt 
leder till ett jämställt samhälle och en likvärdig frihet för alla.” Målet skulle nås genom 
konkurrensutsättning av den offentliga sektorn samt hushållsnära tjänster. 9 
Den 3 september 2010 intervjuades också Maud Olofsson (C) i DN och sade att om Alliansen fick 
förnyat förtroende så ville hon samla fack och arbetsgivare för att diskutera hur de kan göra löner för 
högutbildade mer jämställda.10 Hittills verkar detta dock inte ha skett. 
Regeringsförklaringen som avgavs den 5 oktober 2010 innehöll följande passus: ”Sänkta 
inkomstskatter, avdraget för hushållstjänster och fler företagare i välfärden förbättrar kvinnors 
möjlighet att kunna leva på sin lön, kombinera karriär och familjeliv, och driva företag.”11 
På regeringens webbplats finns det mycket material under rubriken jämställdhet, men nästan inget 
som tydligt angriper eller nämner lönegapet mellan kvinnor och män. Det enda undantaget är ett 
referat om EU:s arbete för att minska lönegapet mellan kvinnor och män i medlemsländerna.12 Den 
som vill läsa mer hänvisas till EU-kommissionens webbplats om ”the gender pay gap”13 
Sammantaget tycks det tydligaste borgerliga svaret på lönefrågan vara att den offentliga sektorn ska 
fortsätta att konkurrensutsättas och privatiseras. Kvinnors låga löner i den offentliga sektorn antas bero 
på att de inte har någon annan arbetsgivare att välja. 
Men resonemanget saknar stöd i verkligheten. Den privatiseringsvåg som svept över välfärdssektorn 
de senaste decennierna har inte lett till att lönegapet minskat. Och inom handeln och 
restaurangbranschen är lönerna extremt låga, trots privata arbetsgivare. 
Konkurrensen mellan Willys, Ica och Lidl gör inte automatiskt att de handelsanställdas löner stiger. 
Samma tankefel hos vänster och höger 
Ofta är det som om både högern och vänstern stirrar sig blinda på de låga kvinnolönerna i den 
offentliga sektorn och missar kvinnorna i den privata sektorn. Förklaringen är enkel: 
därigenom kan de båda se den egna politiska ryggradsreflexen som den rätta 
universalmedicinen även i detta fall: i vänsterns fall mer resurser till den offentliga sektorn, i högerns 
fall det omvända i form av privatiseringar. 
Men verkligheten är att inget av recepten tycks fungera. Medan höger och vänster i valrörelse efter 
valrörelse träter med kvinnors löner som argument består lönegapet intakt. En framgångsrik 
feministisk politik måste istället angripa lönegapet på ett seriöst sätt – bortom traditionella höger- och 
vänsterståndpunkter. 
Standardvägning och talet om den ”verkliga diskrimineringen” 
Ibland sägs det att den ”verkliga diskrimineringen” är mycket mindre än lönegapet på 15 procent. Då 
menar man att en hel del av skillnaden beror på att grupperna kvinnor och män arbetar inom olika 
yrken och inom olika delar av arbetsmarknaden. Genom att beakta dessa skillnader – till exempel 
genom att tänka sig att det finns lika många manliga som kvinnliga 
förskollärare i offentlig sektor – kan man statistiskt räkna fram hur stor löneskillnaden skulle ha varit 
om kvinnor och män arbetat i samma i yrken och i samma delar av arbetsmarknaden. 
När Medlingsinstitutet har gjort denna så kallade standardvägning har man funnit att det kvarstår en 
”oförklarad” löneskillnad mellan kvinnor och män på 6 procent.19 
Men den som på detta sätt räknar fram en lägre löneskillnad än 15 procent missar två viktiga saker: 
För det första är det uppenbart att den lägre värderingen av traditionella kvinnoyrken hänger ihop med 
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synen på kvinnor och män. Det är ingen slump att just de yrken som många kvinnor arbetar i är lågt 
värderade! Tvärtom har det visat sig att lönen i en yrkesgrupp påverkas negativt när andelen kvinnor i 
yrket ökar. 
För det andra riskerar könsdiskrimineringen att relativiseras. Genom att tala om ”bara” 6 procent 
riskerar vi att framställa en ”liten” löneskillnad som oproblematisk. Dåvarande LO ekonomen Anna 
Thoursie har visat vad ”små” löneskillnader betyder med ett exempel som bygger på en kvinna som 
idag har en månadslön på 15 600 och en man som tjänar 16 100 i månaden. Deras lönegap är ”bara” 3 
procent: hennes lön motsvarar 97 procent av hans. Men efter 40 år kommer han att efter skatt att ha 
tjänat mer en kvarts miljon kronor mer än hon.20 
 
Noter 
1 Medlingsinstitutet: Vad sager den officiella lonestatistiken om loneskillnaden mellan kvinnor och man 2009? s. 
13. http://www.mi.se/pdfs/pdfs_2010/Rapp_loneskllnd_2009.pdf. Hämtad 2011-03-06. 
2 Uppgiften bygger på en utredning som Riksdagens utredningstjänst lät utföra åt Gudrun Schyman när hon satt i 
riksdagen som politisk vilde. Riksdagens utredningstjänst byggde sin utredning på dåtidens löneskillnad, som 
alltså är större i kronor och ören nu än den var då. (Riksdagens utredningstjänst: PM 2006-07-14, Dnr 
2006:1486) 
3 Underlag till Välfärdskommittén, SOU 2001:53, kap. 4. 
4 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____149083.aspx. Hämtad 2010-06-17. 
5 SR Ekot 21 augusti 2006. http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=920180. Hämtad 2010-05-29. 
6 SCB: På tal om kvinnor och män 2008. 
7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0117:SV:HTML Hämtad 2010-06-18 
8 Allians for jamstalldhet. Alliansen 2010-05-21, http://www.alliansen.se/wp-content/uploads/2010/05/Alliansför- 
jämställdhet.pdf, hämtad 2010-06-27. 
9 http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2010/Centerpartiets-drom-for-Sverige-ar-2020/. Hämtad 2011-03- 
06. 
http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Vision-2020/ Hämtad 2011-03-06. 
10 http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/hogutbildade-kvinnor-har-alldeles-for-laga-loner Hämtad 2011-03-06. 
11 http://regeringen.se/sb/d/3039/a/152851 Hämtad 2011-03-06. 
12 http://regeringen.se/sb/d/11463 Hämtad 2011-03-06. 
13 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=681&langId=en Hämtad 2011-03-06. 
14 Sökningar på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets webbplatser samt på bloggen Rödgrönt 
samarbete, juni 2010. Sökord: lönegap, jämställda löner, lönediskriminering, kvinnolöner. 
15 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/de-borgerliga-hot-mot-jamstalldheten_4909251.svd Hämtad 2011-03- 
06. 
16 Se bl.a. Sankt skatt eller hogre lon for kvinnor? - vansterns vag till rattvisa loner. Vänsterpartiet 2006. 
http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/dokument/rapporter/snkt_skatt_kvinnolner.pdf Hämtad 2011- 
03-06. 
17 http://dagensarena.se/debatt/josefin-brink-hm-har-rad-att-betala-kvinnor-anstandiga-loner/ Hämtad 2011-03- 
06. 
18 http://dagensarena.se/debatt/gudrun-schyman-lonegapet-bestar-trots-atskilliga-ar-med-s-och-v-vid-makten/ 
Hämtad 2011-03-06. 
19 Medlingsinstitutet: Vad sager den officiella lonestatistiken om loneskillnaden mellan kvinnor och man 2009? 
s. 5. http://www.mi.se/pdfs/pdfs_2010/Rapp_loneskllnd_2009.pdf . Hämtad 2011-03-06. 
20 LO 2004: Anna Thoursie ”Varför tjänar kvinnor mindre? – Handbok i lönediskriminering” Beräkningen bygger 

på att både mannen och kvinnan får 2 procents reallöneökning varje år och att de betalar 30 procent i skatt. 
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Bilaga 5  
 
 
 
På tal om Kvinnor och Män, Lathund om jämställdhet 2010 
 
 
 
De tio största yrkesgrupperna 2008 
 
Antal i 1000-tal, könsfördelning (%), medellön samt kvinnors lön i procent av mäns lön. Hel-  
och deltidsanställda1). Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen 
 
Yrkesgrupp   Antal  Köns-  Medellön   Kvinnors 

för-  (kronor)   lön i % av 
delning    mäns lön 

Kv      M  Kv    M  Kv              M 
Vård- och omsorgs 
personal   411 -  64    87  -  13  21 200  - 21 300    100 
Försäljare, detaljhandel, 
demonstratörer   123 -  72  63  -  37  21 700  - 23 400      93 
Säljare, inköpare, 
mäklare m.fl.   61  - 102  37  -  63  29 700 -  36 500      81 
Ingenjörer och 
tekniker   21  - 103  17  -  83  28 900 -  31 900      90 
Företagsekonomer, 
personaltjm, m.fl.   53  -  42  56  -  44  33 800 -  42 800     79 
Fordonsförare        7 -  87   7  -  93  21 800  - 22 600      96 
Byggnads- och 
anläggningsarbetare     -     90    2  -  98  22 600  - 26 000      87 
Dataspecialister   19  -  70  22  -  78  35 600  - 38 500     93 
Övrig kontorspersonal  64  - 18  78  -  22  22 800  - 24 700     92 

Byggnadshantverkare   4  -  78    5  -  95  21 000  - 24 400     86 
1 Deltidsanställdas löner är omräknade till heltidslöner. 

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet  
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	1. Inledning
	1.1 Disposition  Kapitel ett innehåller inledning, här belyses bakgrunden till kvinnors situation på arbetsmarknaden och tidigare forskning om högutbildade kvinnor. Kapitel två innehåller teoretiska utgångspunkter och problematisering kring kvinnans u...
	1.2 Tidigare forskning                                     Det finns forskning om högutbildade kvinnor i arbetslivet sedan tidigare, dock är den begränsad (se 4.2). Ifrågasättandet av kompetensen inom exempelvis akademin kan beskrivas utifrån följande...

	2. Teoretiska utgångspunkter
	2.1 Kvinnans underordning
	2.2 Sociala konstruktioner
	2.3 Feminism och intersektionalitet   2.3.1 Feminism  Det finns olika sätt att se på feminismen bland feminister. När man diskuterar feminism, är det viktigt att kunna se feminister som en heterogen grupp. Enlig Gemzöe (2006) är feministen en individ ...
	Radikalfeministerna anser att kvinnor är förtryckta och att underordningen beror på att vi lever i ett patriarkalt samhälle. De uppmärksammas som en reaktion mot 1960- talets vänsterrörelser som ansåg att kvinnans underordnade position berodde på klas...
	Vidare anser de att enbart genus inte är tillräcklig för att synliggöra och bekämpa den dominerande normen. De ifrågasätter västerländsk feminism och anser att den västerländska feminismen saknar kunskap om etnicitet och mångfald och om hur feminister...
	Intersektionalitet kan ses som ett användbart verktyg för att kunna se hur maktordningen har inflytande och agerar i specifika situationer. Man kan granska vem som kan använda sig av maktutövande och på vilket sätt ojämlikhet osynliggörs. Det verkar f...
	I artikeln ”Är alla marginaliseringar likvärdiga?” tar Rosenberg (2007) upp intersektionalitet som en analys om diskriminerig. Hon problematiserar över olika kategoriseringar. Rosenberg menar att vissa sektioner eller kategorier som är centrala i ett ...

	Intersektionalitet är som begrepp både sammanlänkande (av latinets inter, mellan, förenande) och separerande (av sectio, sönder/genomskärning). Termen antyder att det finns kopplingar men också skillnader. Själva poängen med denna diskussion är hur de...
	Ett betydelsefullt antagande i den teoretiska diskursen, är underordningen av den utlandsfödda kvinnan som diskrimineras bl.a. på arbetsmarknaden. Diskriminering sker på olika grunder, t.ex. kön/genus, ras/etnicitet, klass, ålder, mm. I kapitel fyra d...
	3 Syfte  Ett antagande utifrån teoretisk perspektiv och tidigare forskning är att många människor inte får ett arbete som motsvarar deras kompetens, och att detta särskilt gäller högutbildade utlandsfödda kvinnor. Det går dock att observera att en del...
	4. Metod och genomförande

	I följande kapitel presenteras valet av metod för att besvara studiens forskningsfrågor. Det innefattar en presentation av varför jag valde en nätbaserad undersökning och en kort introduktion av urval av respondenter samt analysens tillvägagångssätt. ...
	4.1 Metod
	4.1.1 E-metodologi   Studien genomfördes med e-metodologi. E-metodologi är en kombination av off-line som står för den fysiska världen och on-line då man är kopplad till en eller flera elektroniska världar (Gatarski, 2003:264). En e-kommunikation mell...

	Från en vetenskaplig utgångspunkt är man överens om att det inte finns användbar kunskap som kan ersätta personliga intervjuer eller traditionella fallstudier (Gatorski, 2003: 259). Digitala medier eller databaserade verktyg ses oftast som komplement ...
	4.1.2 Design

	En provintervju genomfördes med några personer som en förberedelse för studien. Syftet var att ställa frågor som på något sätt kunde vara jämförbara med den utvalda gruppen av respondenterna, dvs. feminister eller människor som arbetar med jämställdh...
	4.2 Litteratursökning
	4.3 Val av nätbaserad undersökning
	4.4 Urval av respondenterna
	4.5 Datainsamling och genomförande   Vid den första kontakten med de fjorton tänkbara respondenterna skickade jag ut en e-post förfrågan, personligt adresserad till var och en av dem. Jag inledde med en kort presentation av mig själv. Jag ställde seda...
	4.6 Validitet och reliabilitet  Begreppet validitet innebär giltighet, d.v.s. har forskaren undersökt det som var meningen att undersöka? Relevans i syften, frågeställningar, tolkningar och analyser kan ge studien validitet.  Reliabiliteten eller till...

	5.  Resultat
	Detta avsnitt innehåller bl.a. reflektioner och tolkningar om framgång och hinder till framgång i arbetslivet samt en kort presentation och en uppfattning om arbetsförmedlingens bemötande utifrån respondenternas svar. Även vikten vid att vara feminist...
	5.1 Vägen till framgång
	Enligt Nationalencyklopedin betyder framgång gott resultat av (målinriktad) verksamhet, särskilt yrkesmässig. Med synonymer som: lycka, medgång och välgång I sina beskrivningar av vägen till framgång var respondenterna relativt överens om vilka åtgärd...
	I artikeln ”Nätverksrekrytering, Infödda och Invandrare” tittar Alireza Behtoui på effekten av människans nätverk av sociala kontakter, och hur dessa nätverk kan påverka inträdet till arbetsmarknaden. Analyser i hans studie fokuserar på olika rekryter...
	Följande innehåll i tabellen är några av de vanligaste villkoren respondenterna anger för att kunna skaffa ett arbete.
	Till exempel är utbildning, erfarenhet, kontaktnät och aktivism viktiga faktorer för att finna ett lämpligt arbete. En annan viktig förutsättning för att komma ut i arbetslivet är att kunna ange referenser. Oavlönat arbete som genomförs utöver det van...
	I vissa sammanhang kan en ”feministisk- samhällsinställning” vara till fördel, men den kan även uppfattas som provocerande om den inte är i harmoni med den feminism som råder f.ö. i arbetsmiljön. Det kan även framkalla motstånd och öppet motarbetas, b...
	Politisk medvetenhet och engagemang kan vara fördelaktigt bland annat pga. att man ingår i ett nätverk. Att vara gift eller sambo med en etnisk svensk kan vara en fördel när man söker arbete. Likaså hemadressen, den kan granskas och detta kan innebära...
	5.2 Hinder för framgång   Maktförhållanden i samhället och på arbetsplatserna är påtagliga och kvinnans underordning som resultat av mäns överordning kan märkas i bl.a. frånvaron av kvinnor på ledande poster samt i - kvinnors överrepresentation i delt...
	Hindren till framgång i arbetslivet är många. Orsaker som uppfattas som hinder kan vara tydliga och lätta att peka ut, däremot finns det övriga hinder som kan tolkas som svårbegripliga att definiera. Trovärdighet kan bli ett vanligt problem om man avv...
	[…] Sverige är det enda landet jag har bott i där det finns ett krav på att kunna [behärska] språket (svenska) för att kunna få jobb (även icke - kvalificerat jobb). […] jag tror att det från politiskt håll måste komma en tydlig strategi för att motve...
	5.3 Familjen: tillgång eller hinder?  Familjen representerar i nästan alla studerade fall en viktig länk ut till arbetslivet. Även människor som kommer från samma land eller samma världsdel kan vara ett betydelsefullt förbindelseelement för framtiden,...
	Om ens familj däremot inte har anpassat sig till normen och anses ha för avvikande beteende eller utseende kan det medföra utanförskap.  Även för respondenterna som avviker i beteende eller utseende (se tabell 2) och har nått en viss position på arbet...
	5.4 Arbetsförmedlingen/arbetsgivarens roll  Frågor om hur utlandsfödda kvinnor upplever bemötande på arbetsförmedlingen och om arbetsförmedlingen har relevant kunskap för att erbjuda dessa kvinnor arbete utifrån deras kompetens, kunde inte grundligt u...
	Arbetsförmedlingen saknar som myndighet kompetens i sitt arbete, detta är den enda erfarenheten som de flesta av respondenterna har. Det verkar saknas kommunikation mellan arbetsförmedlare och arbetssökande. Interaktioner mellan dessa aktörer verkar b...
	5.5 Om framgång i arbetslivet
	Några av de bärande frågorna i studien var att undersöka hur respondenternas upplever sina arbetsmöjligheter och om de anser att de har nått framgång i arbetslivet och hur vägen till framgången sett ut. Har du nått framgångar i ditt arbetsliv? var frå...
	Tabell 3. Framgång i arbetslivet utifrån respondenternas uppfattning

	Att kunna nå framgång i arbetslivet utifrån respondenternas reflexioner verkar inte vara någon självklarhet. Generellt sett verkar det vara en påtaglig ansträngning för att lyckas i ett arbete. Några av respondenterna beskriver till viss del relatione...
	5.6 Vikten vid att vara feminist
	[...] ja visst om man enkelt ska svara ”ja” eller ”nej” så definierar jag mig som feminist eftersom jag anser att feminism är att jag göra motstånd eller förhålla sig kritiskt till könsmaktsordningen (i Sverige och världen). Men feminister – som alla...
	Respondenterna tar upp reflektioner som belyser den ojämlika relationen mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Kvinnan har samma rättigheter men inte samma möjligheter som män har. Kvinnans roll i samhället anses vara mindre värd än männens naturli...
	Aktivism och politisk organisation är vägar till att kunna synliggöra normer, att se grupper som traditionellt diskrimineras och att se vem/vilka som diskriminerar. Som feminist kan man använda begreppet genus som redskap för att analysera och tolka m...
	Det är svårt att ensam åstadkomma förändringar i och med att strukturerna i samhället är problematiska. Det är en politisk fråga och politikerna borde arbeta för krav på inkludering, även om det kanske inte är tillräckligt borde det ligga i deras intr...
	Respondenterna har blivit introducerade till feminismen på olika sätt. Upplevelser av trakasserier eller diskriminering har framkallat en vilja till att arbeta för att kämpa emot orättvisa förhållanden i samhället. Familjens stöd har varit avgörande ...
	Under ett seminarium tog feministen och sociologen Virginia Vargas20F  upp migrationen i Europa som står inför stora utmaningar. Migration p.g.a. bl.a. arbetsbrist i hemländerna påverkar många aktörer och grupper i samhället och berör inte minst de fe...

	6. Analys
	Studien fokuserade på målgruppen feminister och/eller kvinnor som arbetar med jämställdhet. Målgruppen som jag i början av studien benämnde som feminister, visade sig inte vara den helt korrekta benämningen, de kan kallas feminister i någon bemärkelse...
	Individernas interaktion i samhället är komplexa och det finns många aspekter att ta hänsyn till i de utlandsfödda kvinnornas erfarenhet. Förutom i ett fall identifierar sig respondenterna inte enbart som feminister. Respondenterna befinner sig i en p...
	Att ”nå framgång i arbetslivet” kan förknippas med hårt arbete, investerad tid och viljan att lyckas. Kunskap, meriter och språk kan finnas ihopkopplade och detta skulle kunna underlätta en ingång till en arbetsmiljö för utlandsfödda kvinnor. Detta ka...
	Delaktighet och samarbete är viktiga för att nå förändringar i samhället. Olika aktörer bör introduceras i politiska debatter. Myndigheternas attityd har hårdnat alltmer med hög arbetslöshet som resultat, dels pga. att flera människor från olika delar...
	Några reflektioner är att det verkar finnas en tendens att problematisera utifrån politiska krafter (”vi”) å ena sidan och övriga samhället (”dom”) som kan förändra å andra. Den binära fördelningen ”vi” och ”dom” upplevs som fast förankrat i samhället...
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