
 

 

Sammandrag 
Genom att analysera och skapa ökad förståelse för kulturer kan vi i större utsträckning förstå 

hur de påverkar oss och agera därefter. Turkiet är ett kulturellt intressant land med influenser 

från både Europa och Asien samtidigt som landet har en utpräglad kultur. Kulturen har en 

relativt traditionell och stark förhållning till kvinnors roll, inom akademin finns dock en stor 

andel kvinnor verksamma. Denna uppsats har för avsikt att undersöka hur Turkiets 

nationskultur influerar akademin och kvinnans roll, samtidigt som en akademisk yrkeskultur 

som skiljer sig från den i samhället också kan ha betydelse. Teorier av Hofstedes, 

Trompenaars och teorin Cultural Tightness används för att förstå (de två) kulturnivåerna och 

genom en kvalitativ studie undersöks nivåernas influens över kvinnors yrkesroll. Resultatet 

visar att nationskulturens influens dominerar avseende maktdistans och tillskrivning. 

Yrkeskulturen influerar med stark individualism till skillnad från nationens kollektivistiska 

karaktär. Detta verkar skapa möjligheter för kvinnors karriär i akademin till skillnad från 

övriga samhället där kollektivism minskar kvinnors frihet. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som tagit sig tid att ställa upp på intervju 

och därmed möjliggjort denna studie. Vi till även visa vår uppskattning till vår handledare 

Josef Pallas som sedan arbetets start tillgodosett oss med viktiga åsikter, tankar, idéer och 

kunskap. Slutligen vill vi även tacka våra opponenter, vänner och familj som sedan arbetets 

början berikat oss med uppskattad och relevant återkoppling och således bidragit till denna 

uppsats. 

 

Vi önskar en trevlig och inbringande läsning. 

 

Uppsala, 2016-06-02 

 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Evelina Bern                                                              Karin Randahl 
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1.Introduktion 

1.1. Bakgrund 

I dagens globaliserade värld integreras olika kulturer ständigt genom handel mellan länder 

och växande multinationella organisationer. Kultur är ett komplext fenomen som sällan 

uppfattas av de människor och organisationer vilka verkar inom den, men i samspel med 

andra kulturer kan skillnader innebära till synes oförklarliga motsättningar (Schein, 2010). För 

organisationer är etablering i nya regioner och därigenom interaktion med andra kulturer dock 

en förutsättning för organisationers framgång vilket gör det relevant att förstå de kulturella 

krafter som påverkar olika organisationer. 

 

Analys av kulturer hjälper oss förklara svårförstådda fenomen i sociala och organisatoriska 

situationer, men bidrar också till förståelse för det egna beteendet (Schein, 2010). 

Komplikationer som uppstår både inom kulturer och i möte med andra kan därför lättare 

förklaras och normaliseras med ökad kunskap om kulturers dynamik och krafter de genererar 

och med den kunskapen anpassa ett fördelaktigt beteende.  

 

Kulturer kan studeras på olika nivåer och i olika kontext, allt från nationskultur till kultur på 

grupp- och individnivå, vilka alla har egna specifika karaktärsdrag och samtidigt påverkar och 

influerar varandra. Att ifrågasätta auktoritet kan vara något vi i Sverige uppfattar som 

naturligt beteende, medan det i en annan del av världen kan upplevas som orimligt beteende, 

vilket exemplifierar skillnader mellan nationskulturer. Organisationer påverkas dels av den 

nationskultur de opererar i, men influenser kan också härledas till landsöverskridande 

yrkeskulturer (Schein, 2010). Oavsett var i världen man befinner sig i kan exempelvis 

läkaryrket karaktäriseras av stor respekt för titlar och status, medan frisöryrket kan vara helt 

befriat från ett sådant tänk. En intressant yrkeskultur är den inom den akademiska världen (i 

denna uppsats: akademin) vilken inkluderar yrkesverksamma inom universitetsväsendet så 

som exempelvis professorer, rektorer, doktorander och lärarassistenter. En akademisk 

yrkeskultur skulle i sådana fall ses genom gemensamma antaganden om agerande, åsikter och 

värderingar mellan verksamma inom yrket, oavsett land. (Schein, 2010) 

 

“Vad tar man sig till när till och med målen är så blygsamma?” var frågan ett antal kvinnliga 

anställda vid Handelshögskolan i Stockholm ställde sig avseende 2015 års jämställdhetsplan, 
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vars mål är att inom fem år ha tjugo procent kvinnliga professorer vid skolan. Detta 

resulterade i boken 179 år av ensamhet (2016) där flera av Handelshögskolans kvinnliga 

anställda beskriver sina erfarenheter av att arbeta inom en ytterst mansdominerad miljö där 

kvinnors erfarenheter och expertis osynliggörs och mäns homosocialitet minskar kvinnors 

möjlighet till karriär (Forsberg, 2016). I utvecklingen mot jämställdhet mellan könen är det 

relevant att förstå de många aspekter som ligger till grund för hur situationen ser ut idag och 

vilka möjligheter det finns för förändring, där kulturella krafter i samhället och inom yrken 

har stor betydelse.  

 

Ur ett globalt perspektiv kan en förändring av fördelningen mellan män och kvinnor 

observeras inom akademin där Turkiet är ett land som de senaste åren har bevittnat en ökad 

kvinnlig representation inom det akademiska yrket. Landet har en geografiskt intressant 

placering, vilken knyter samman Europa och Asien, en utpräglad kultur influerad av tradition 

och religion. Turkiet har de senaste åren bevittnat en stor ekonomisk tillväxt som gjort landet 

till en av världens 20 största ekonomier. Intresset att investera i Turkiet har dessutom ökat 

explosionsartat och utländska företags förutsättningar för etablering i landet har förbättrats 

markant (Isskander, 2015).  En analys av olika kulturella egenskaper som påverkar kvinnor i 

akademin i Turkiet kan därför ge dem ökad kontroll och skapa verktyg att agera fördelaktigt 

för sin karriär. 

 

1.2. Syfte   

Med Turkiets utpräglade nationskultur och intressanta utveckling inom akademin är det 

intressant att se i vilken grad nationskulturen i kombination med den akademiska, påverkar 

kvinnors roll och möjlighet till karriär. Således är syftet med detta arbete att genom kvalitativa 

studier undersöka hur en nations kultur påverkar kvinnor i organisationer inom valt område, 

samt den aktuella yrkeskulturens påverkan trots rådande nationskultur. Utifrån detta kommer 

följande påståenden testas: 

 Turkiets nationskultur speglas i organisationer och kommer därför synas i akademin 

och således påverka kvinnors roll inom akademin. 

 Akademin har en yrkeskultur som influerar kvinnors roll oavsett nationskultur. 
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1.3. Tidigare forskning 

Arbetets två påståenden berör de tre huvudområdena: turkisk kultur, akademin och kvinnor i 

akademin. Tidigare forskning består således av undersökningar som berör ett eller flera av 

dessa områden. 

 

Kultur är ett abstrakt fenomen som verkar utanför vår medvetenhet och kan generera starka 

krafter i sociala och organisatoriska situationer (Schein, 2010). Det finns många olika 

definitioner av begreppet, vanligt är att använda Hofstedes (1991) definition: "Den kollektiva 

programmeringen av sinnet som skiljer medlemmar i grupp eller kategori av människor från 

en annan". Vidare förklaras kultur som inlärt, inte ärvt, och manifesteras genom symboler, 

ritualer och värderingar. 

 

I en studie av mellan- och seniora chefer från 214 organisationer i Turkiet, ger Keles & Aycan 

(2011) en generaliserad bild av hur turkisk kultur influerar organisationer inom den och hur 

det påverkar val av ledarskapsverktyg. Resultaten indikerar att kulturen präglas av 

kollektivistism och värdering av relationer, stor respekt för makt och acceptans för ojämnt 

fördelad sådan. Utifrån denna studie är det intressant att undersöka om organisationens 

bransch skapar variation i resultatet och således i vilken utsträckning resultatet kan appliceras 

på akademin. 

 

Då majoriteten av Turkiska chefer är män (Özkanli & White, 2008) är det möjligt att vinkla 

studier om ledarskapsbeteende utifrån genus och flertalet studier har identifierat olika 

karaktärsdrag associerade med kvinnor och män inom organisationsstyrning (bl.a. Burke & 

Collins, 2001; Eagly, Johannesen-Schmidt, & Van Engen, 2003). Män tenderar exempelvis ha 

en mer traditionell, auktoritär ledarskapsstil och i större utsträckning använda sig av sin 

positionella makt än kvinnor som enligt studiet anspelar mer på känslor (Özkanli & White, 

2008). Madden (2005) poängterar dock att man ofta tenderar att övergeneralisera sådana 

genusbaserade karaktärsdrag vilket bör beaktas vid analys av kvinnligt respektive manligt 

beteende. Det anses dock inte minska nyttan av sådana generaliseringar då de bidrar till ökad 

förståelse för förväntningar omgivningen ställer baserat på stereotypa uppfattningar om könen. 

 

Dessa kulturella förväntningar på könen syns bland annat i att många turkiska Senior 

Managers inom universitetsväsendet påstår att arbete med en kvinnlig eller manlig rektor inte 
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spelar någon roll, samtidigt som de också svarar att de egentligen föredrar att arbeta med män 

(Özkanli & White, 2008). Detta splittrade resultat kan bero på respondenternas begränsade 

erfarenhet av att arbeta med kvinnliga rektorer, vilket i sig är en intressant observation då det 

indikerar en ojämnställd ledning. I samma studie fann man även en generell åsikt att kvinnor 

skulle vara mer passande för administrativa roller inom akademin medan män anses bättre 

lämpade för positioner inom professuren (Özkanli & White, 2008). 

 

Mansdominansen inom akademin är inte unikt för Turkiet, utan är ständigt återkommande 

globalt. I antologin 179 år av ensamhet (2016) redogörs denna obalans på Handelshögskolan i 

Stockholm, där kvinnliga forskare inte enbart är kraftigt underrepresenterade, utan också 

ständigt möts av ifrågasättande och bristande respekt på ett sätt som deras manliga kollegor 

inte utsätts för. Vid studier av könsskillnader vid kanadensiska universitet fann Doucet m.fl. 

(2012) löneskillnader och mansdominans vid högre positioner inom branschen, men också att 

kvinnor har sämre tillgång till förebilder inom institutionerna samt svårare att avancera i sitt 

yrke. Studien visar dock på en utveckling mot ökad närvaro av kvinnor vid seniora positioner 

och en trend mot ett mer jämställt universitetsväsende. 

 

Den bristande uppfattningen av den kvinnliga aspekten gör det intressant att vända på 

perspektivet för att få bättre bild av kvinnans situation. Istället för att se på situationen utifrån 

och undersöka organisationens förväntningar på kvinnliga respektive manliga ledare, kan 

fokus flyttas till hur kvinnliga rektorer och professorer uppfattar omgivningens påverkan på 

sig och hur hon behöver anpassa sitt beteende i sin yrkesroll därefter. 

 

Turkiet är ett intressant exempel i detta fall då reformer som genomfördes 1923 (vid 

skapandet av Republiken Turkiet) bland annat syftade till att ge kvinnor och män lika status 

inom universitetsväsendet. Reformerna ska ha haft en positiv inverkan på kvinnors roll inom 

akademin med ökning både i antal och högre status. Till exempel finns det en signifikant 

högre representation av kvinnor vid seniora positioner i den turkiska akademin än i den 

australiensiska, trots att Turkiet i övrigt anses vara ett patriarkalt samhälle. (Özkanli, 2007) 

Skillnaden för kvinnors roll i turkiska akademin och samhället i stort är därför intressant att 

undersöka ur ett kulturellt perspektiv för att se om det kan ge förklaring till skillnaderna. 

 

Förutom kulturella värderingar och normer som relaterar direkt till genusfrågor visar 

forskning även att generella strukturer är avgörande för uppkomsten av kvinnliga ledare. Min 
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Toh och Leonardelli (2012) undersöker samband mellan begreppet Cultural Tightness, vilket 

berör styrkan av sociala normer samt dess grad av sanktionering i ett samhälle utvecklat av 

Gelfand, Nishii och Raver (2006), och vidare dess koppling till uppkomst av kvinnliga ledare. 

Med utgångspunkten att män historiskt ansetts mer lämpliga ledare ponerar Min Toh och 

Leonardelli (2012) att dagens antal kvinnor vid ledarpositioner påverkas av kulturens och 

samhällets generella attityd till förändring. Resultatet visar att det finns ett negativt samband 

mellan Tightness och antal kvinnliga ledare eftersom tighta kulturer tenderar vara mer 

konservativa med en striktare ställning till förändring. Studien visar dock att om 

jämställdhetspraxis väl införts i ett land eller på en arbetsplats, väntas antalet kvinnliga ledare 

vara högre i tighta kulturer än i lösa, eftersom man i tighta kulturer är mer bunden att följa 

och implementera regler (Min Toh och Leonardelli, 2012). Att undersöka hur Turkiets grad av 

Cultural Tightness påverkar kvinnor mer generellt på en arbetsplats, gällande karriär och 

status, kan därför vara av intresse.  

1.4. Arbetets logik och disposition 

Arbetets inledande del efterföljs av ett teoretiskt ramverk, ett metodavsnitt, empiri 

inkluderande resultat från studiens kvalitativa undersökning och avslutningsvis en slutlig 

analys och slutsats. Uppsatsen avslutas med förslag på vidare forskning och källkritik. 

 

Arbetets teoretiska avsnitt ämnar introducera studiens ämne och därmed stödja läsarens 

förståelse för nationers kulturella skillnader med hjälp av två vedertagna teorier inom området, 

samt ytterligare en teori gällande kulturers karaktäriserande drag. Vidare syftar arbetets 

metodavsnitt till att säkerställa studiens validitet och skapa förtroende för läsaren. Detta görs 

genom diskussion och resonemang kring utförandet av en kvalitativ undersökning, studiens 

urval, generaliserbarhet och motiv som utgjort den grund efterföljande empiri bygger på. 

 

Resultatet från arbetets kvalitativa undersökning presenteras i empirin och analyseras i 

efterföljande avsnitt utifrån det teoretiska ramverket i syfte att belysa hur nationskultur och 

yrkeskultur kan påverka kvinnor inom akademin. Utifrån detta redogörs en avslutande 

sammanfattning för att slutligen presentera arbetets slutsats och ge förslag på vidare forskning. 
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2.Teori 
För att möjliggöra en studie av den turkiska nationskulturen och akademiska yrkeskulturens 

påverkan på kvinnor yrkesverksamma inom akademin används ett teoretiskt ramverk 

bestående av två vedertagna kulturteorier framtagna av Geert Hofstede (1991) och Fons 

Trompenaars (2000). Relevanta delar har valts ut från dessa teorier och kommer i detta avsnitt 

att beskrivas ytterligare. Därefter presenteras begreppet Cultural Tightness (Gelfand, Nishii, 

& Raver, 2006) som ett komplement till ovan nämnda teorier. För att underlätta förståelsen av 

studien kommer även begreppet kultur definieras och särskiljas i nationskultur och 

yrkeskultur. Detta teoretiska ramverk kommer att utgöra grunden för arbetets analys. 

2.1. Kultur 

Kultur är ett koncept som beskrivs som en konstruktion på flera nivåer och i flera lager. Med 

detta menas att det både kan studeras på makronivå (länder, städer) och på mikronivå i 

organisationer och grupper. Kulturer på olika nivåer existerar samtidigt och Tagreed Issa 

Kawar (2012) beskriver exempelvis hur nationskultur har en direkt inverkan på organisationer 

och dess verksamhet, i allt från styrning och strategi till intern och extern kommunikation. 

Detta blandas sedan med den inom organisationen skapade kulturen, samt med yrkeskulturen. 

 

På samtliga nivåer finns det olika lager; från personers djupaste, omedvetna värderingar och 

antaganden, till åsikter, rationaliseringar och övertygelser och sist observerade, synliga 

artefakter och beteenden (Schein, 2010). I denna studie av kulturens inverkan på kvinnor 

arbetande inom akademin i Turkiet undersöks kultur inte på de olika lager som finns, utan 

konceptet hanteras mer generellt där studieobjektens erfarenheter och kunskapsnivå avgör vad 

som diskuteras. Vi väljer dock att definiera och i största mån skilja på olika nivåer, då 

frågeställningen berör både nationskulturen Turkiet och yrkeskulturen inom akademin. 

 

Nationskultur definieras som den övergripande beskrivningen av nedan redogjorda 

nationsteorier (Hofstede och Trompenaars) applicerade på länder. Stort fokus läggs på 

tradition, värderingar, samhällssystem, hierarki, förhållningssätt och roller. 

 

Vidare indikeras organisationskultur genom förekomst av delade antaganden som tas för 

givet av personer i en grupp (Schein, 2010). Dessa värden har också stark koppling till 
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personernas kulturella, sociala, utbildnings- och yrkesmässiga bakgrund, därav ett 

sammanhang mellan organisationer och samhället. Man kan exempelvis se hur nationskultur 

speglas i organisationer i allt från mindre gester som hur en nickning uppfattas, eller 

formaliteten i hälsningsfraser, till mer övergripande beteende som graden av respekt för 

auktoritet, behov av regler eller hur prestation mäts. (Kawar, 2012) 

 

Fokus i denna analys är på influenserna från en yrkeskultur. Schein (2010) förklarar att 

eftersom kultur är en produkt av gemensamt lärande och antaganden om agerande och 

värderingar, innebär det att yrken och yrkesutbildning skapar kulturer. Om dessa aspekter är 

starka kan dessa värderingar och beteenden kvarvara, även om personen inte längre är 

verksam inom yrket eller befinner sig i en grupp med likasinnade, vilket gör att yrkeskulturer 

kan anses globala. På detta sätt separeras yrkeskultur från organisationskultur. 

 

2.2. Hofstedes dimensioner  

Geert Hofstedes (1991) studier av nationskulturer har resulterat i en kulturdimensionsteori i 

vilken typiska kulturella värderingar och normer inom nationer identifieras. I första version av 

teorin utgick Hofstede från fyra kulturdimensioner; maskulinitet (-femininitet), individualism 

(- kollektivism), maktdistans samt osäkerhetsundvikande. Sedan teorin presenterades på 1970-

talet har två ytterligare dimensioner tillkommit; tidsorientering samt tillfredsställelse (- 

återhållsamhet). (Hofstede, 1991) Detta arbete ämnar beröra de fyra ursprungsdimensionerna 

på grund av dessas mer uppenbara relevans för studerat ämne vilket motiveras i arbetets 

metoddel. Samtlig information i detta avsnitt baseras således på Hofstedes (1991) verk, varför 

ytterligare källhänvisning inte kommer att ges. 

 

Samtliga dimensioner beskrivs utifrån Hofstedes verk i vilken han tilldelar nationers 

kulturella karaktärsdrag ett värde mellan 0 och 100 med avseende på de sex olika 

dimensionerna. Exempelvis motsvarar ett värde på 100 med avseende på maskulinitet en fullt 

maskulin kultur som enligt denna teori karaktäriseras av fokus på prestation, prestige, heroism 

och materiell belöning. Samtidigt motsvarar ett värde på 0 en fullt feminin kultur 

kännetecknad av samarbete, omtanke och ödmjukhet. I enlighet med dessa mått motsvarar ett 

värde på 50 en kultur utan specifikt utmärkande karaktärsdrag från någon av dimensionernas 

ytterligheter.  
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I Hofstedes teori mäter maktdistans i vilken utsträckning ojämnt fördelad makt accepteras och 

en kultur med ett högt värde karaktäriseras av en etablerad hierarki och stor respekt för 

överordnade. Samtidigt innebär ett lågt värde ifrågasättande av auktoritet och jämnt fördelad 

makt. 

 

Vidare mäts kulturers grad av individualism, där låga värden innebär en kultur präglad av ett 

kollektivistiskt beteende där samhällets medborgare ses utifrån tillhörighet till en grupp, 

exempelvis familj, som kännetecknas av starka relationer, lojalitet och stöd. Med höga värden 

av individualism skulle istället jag:et prioriteras framför vi:et och band till olika grupper och 

relationer är betydligt lösare.  

 

I dimensionen som avser osäkerhetsundvikande berörs samhällets tolerans för det osäkra och 

oväntade. Denna syftar till att mäta huruvida samhället genom regler och struktur hanterar 

oväntade händelser. I enlighet med teorin innebär en kultur med strikta lagar och regler, en 

absolut sanning och att denna gäller för att alla tilldelas ett högt värde på 

osäkerhetsundvikande, medan ett lågt värde skulle innebära en friare kultur med större 

acceptans för olikheter.  

2.3. Fons Trompenaars ́ Model of National Culture 
Differences 

I likhet med Hofstedes kulturdimensionsteori har organisationsforskarna Fons Trompenaars 

och Charles Hampden-Turner tagit fram Trompenaars modell för kulturella skillnader mellan 

nationer (2000). Modellen bygger på sju nya (i förhållande till Hofstede) dimensioner i syfte 

att bidra till förståelse och bättre hantering av kulturella skillnader. I linje med avgränsningen 

i Hofstedes dimensionsteori (1991) kommer detta arbete endast att beröra två av Trompenaars 

dimensioner; specifik - diffus samt prestation - tillskrivning, vilket motiveras i arbetets 

metodavsnitt.  Detta avsnitt bygger endast på Fons Trompenaars och Charles Hampden-

Turner (2000) verk varför inga källhänvisningar kommer anges. 

 

Trompenaars teori analyserar kulturer utifrån olika dimensioner där exempelvis dimensionen 

specifik - diffus berör människors förhållningssätt till privatliv och huruvida detta särskiljs 

från arbete. I en specifik kultur har människor ett stort public space att dela med andra, samt 
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ett mindre private space endast att dela med nära vänner och familj. I specifika kulturer 

separeras arbete och privatliv med en tydlig särskiljning och man tror exempelvis att det är 

möjligt att arbeta tillsammans utan att ha en god relation till varandra privat. Denna skiljer sig 

från en diffus kultur där arbete och privatliv inte är lika tydligt separerade vilket innebär att 

människor tenderar att vara avhållsamma med sitt public space då det även skulle betyda 

inträde i personens private space. Ett tydligt exempel på detta är huruvida individer är sina 

yrken även utanför arbetet och i privatlivet benämns med yrkestitlar. 

 

Ytterligare en utav Trompenaars dimensioner är den som mäter grad av prestation och 

tillskrivning vilken berör behov av prestation för att uppnå status, eller om status tillskrivs en 

person. I en kultur präglad av prestation baseras status och position på det personen bevisar 

och åstadkommer. Ytterligheten till detta är en kultur präglad av tillskrivning där makt och 

respekt baseras på titel och position, utan att personen behöver hävda sig och således utan 

hänsyn till vad denna faktiskt presterar.  

2.4. Cultural Tightness 

Vidare finns det andra teorier som berör kulturers influens över beteende och dess skillnader 

mellan länder, däribland The Theory of Cultural Tightness and Looseness (Gelfand, Nishii, & 

Raver, 2006), vilken ser till styrkan av sociala normer och dess grad av sanktionering inom 

samhällen. Denna teori gör en skillnad mellan tight social entities och loose samt en möjlig 

gradering mellan dessa två. En tight kultur är präglad av många tydliga regler och liten 

tolerans för avvikande beteende, medan en så kallad loose kultur kännetecknas av få regler 

och en tolerans för avvikande beteende.  Denna kulturella analys är ofta komplex och kräver 

hänsynstagande till flertalet faktorer.  

 

2.5. Analysmodell 

Med stöd av redogjorda teorier förklaras kultur som ett koncept vilket kan identifieras i olika 

lager och nivåer och därmed kan beskrivas i form av nationskultur och yrkeskultur (Schein, 

2010 m.fl.). Vidare kan ämnet studeras utifrån framtagna teorier vilka identifierar kulturers 

karaktärsdrag utifrån olika dimensioner. Utöver detta är det dessutom möjligt att studera 

kulturell variation i grad av sanktionering (Cultural Tightness) i samhällen och acceptans för 

icke homogent beteende. Detta teoretiska ramverk används som grund i analys av den 
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turkiska nationskulturen, den akademiska yrkeskulturen samt de bådas påverkan på kvinnor 

inom berört område.  

 

Kultur är ett koncept som finns och kan studeras på flera olika nivåer och lager som alla 

samspelar och påverkar beteende och situation (Schein, 2010). Avseende påståendena om hur 

kultur påverkar kvinnor i akademin ses två huvudsakliga nivåer av kulturer som formar och 

påverkar kvinnors situation; nationskultur och yrkeskultur. Vi kommer i detta arbete analysera 

den turkiska nationskulturen samt den akademiska yrkeskulturens separata influenser på 

kvinnan, var på vi sammanslår detta i en analys över hur den turkiska kulturen influerar 

akademin, och i kombination med den akademiska kulturen influerar kvinnor verksamma 

inom området. Dessa förhållanden illustreras nedan i Figur 1, framtagen för denna uppsats för 

att förtydliga tillvägagångssättet i vår analys. 

 

 

Figur 1: Turkiska nationskulturen och akademiska yrkeskulturens separata och 

sammanslagna influens över kvinnor verksamma inom akademin. 
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3.Metod 

3.1. Grundläggande om studien 

Denna studie syftar till att undersöka hur turkisk nationskultur influerar kvinnors roll inom 

akademin i Turkiet, samt om en yrkeskultur inom akademin påverkar kvinnors roll 

annorlunda än i övriga samhället. Studien grundar i Hofstedes kulturdimensionsteori (1991) 

Trompenaars Model of National Cultural Differences (2000) samt teorin Cultural Tightness 

(2006) som används för att analysera och skapa en bild av turkisk nationskultur och den 

akademiska yrkeskulturen. I studien har ett urval av både Hofstede och Trompenaars 

kulturella dimensioner gjorts i syfte att begränsa arbetets fokusområde och således leverera en 

mer fördjupad studie av valda aspekter. Dimensionerna har valts utifrån dess relevans för 

beröringsområdena akademin och turkisk kultur då dessa förväntas ge mer utmärkande svar 

samtidigt som de även går att sammanlänka dess utmärkande karaktär och anta att de påverkar 

varandra. Dimensionerna kommer att argumenteras för ytterligare i samband med 

operationalisering.  

 

I linje med den deduktiva ansatsen (Saunders et al., 2009) kommer vi i kvalitativa intervjuer 

använda valda teorier för att skapa en bild av den turkiska och akademiska kulturen vilka 

sedan relateras till kvinnors roll. För att öka reliabiliteten och ge djupare förståelse för 

kulturdimensioner och dess karaktär presenteras sekundärdata över den turkiska 

nationskulturens ansedda relation till valda dimensioner. 

 

I och med kulturkonceptets abstrakta karaktär (Schein, 2010; Hofstede, 1991) har 

intervjufrågorna utformats direkt efter Hofstedes (1991) och Trompenaars (2000) 

kulturdimensioner, med vissa efterföljande frågor i syfte att ge verklighetsförankrade exempel. 

Detta med förhoppningen att generera konkretiserade svar genom att respondenterna 

resonerar direkt kring konkreta dimensioner och på så sätt minimerar risken för missförstånd 

när svaren tillämpas till dimensionerna. I och med detta kan arbetets analys fokusera på 

influensen över kvinnor, baserat på svaren som ges efter kulturdimensionerna.  

 

I detta arbete undersöks karaktärsdragen i turkisk nationskultur och akademisk yrkeskultur 

separat. Detta för att sedan undersöka kulturernas enskilda influens över kvinnan samt 

kulturernas kombinerade influenser. Detta upplägg görs med stor medvetenhet i svårigheten 
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att separera olika kulturnivåers effekter och isolera och härleda ett visst beteende 

därefter.  Syftet med arbetet är således inte att bestämma ett avgränsat orsakssamband mellan 

en viss nivå och ett visst beteende. De två kulturnivåerna används snarare för att få bredare 

förståelse för vad som påverkar kvinnans situation och söka indikationer på effekter från olika 

nivåer. Detta görs med hjälp av respondenters erfarenhet från universitet i olika länder vilket 

förbättrar respondenternas möjlighet att skilja på nations- och yrkeskultur i förhållande till 

arbetets testande påståenden.  

3.2. Insamling av data 

Totalt har sex intervjuer utförts, via telefon eller över Skype genom ett urval bestående av fem 

kvinnor och en man, med olika erfarenhet av de tre huvudområdena turkisk nationskultur, 

akademin och kvinnor inom akademin. I ett undantagsfall har skriftligt svar genom 

mailkorrespondens mottagits. Mailkorrespondensen resulterade i kortare svar än vid muntliga 

intervjuer, men svaren på ställda frågor var omfattande, välformulerade och kan anses vara av 

hög kvalité vilket tyder på respondentens engagemang och bidrar till korrespondensens 

trovärdighet. På grund av geografiskt avstånd och respondenternas tillgänglighet har det inte 

varit möjligt att utföra samtliga intervjuer personligen vilket reducerat möjlighet till optimala 

förutsättningar för skapande av förtroende mellan respondent och intervjuare, samt reducerat 

möjligheten till avläsande av kroppsspråk. Detta kan påverka respondentens uppriktighet samt 

vår möjlighet att tolka svar. Däremot anses intervjuerna över telefon eller Skype trots detta 

bidragit till studien och genererat extensivt och användbart material. Samtliga intervjuer har 

även spelats in för att undvika bortfall (Saunders et al., 2009). Svaren har sedan 

sammanfattats och sorterats efter de tre huvudområdena; turkisk nationskultur, akademin och 

kvinnor i akademin. 

 

Intervjuerna är semi-strukturerade med främst öppna frågor om kulturdimensionerna i syfte 

att skapa eftertanke och diskussion (Saunders et al., 2009). Detta då undersökningen söker till 

att förklara relativt abstrakta fenomen (Schein, 2010), där intervjuernas betydelse för arbetet, 

trots fenomenens grund i samhällets struktur, ligger i personers subjektiva uppfattning och 

värdering av kulturfenomen och hur det påverkar en i arbetslivet. Intervjuerna innehåller även 

öppna frågor där respondenterna får reflektera över kvinnors roll i Turkiet och inom akademin.  
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Samtliga intervjuer utgår från samma uppsättning frågor med viss anpassning efter 

respondentens erfarenhet och bakgrund. Exempelvis berördes inte den turkiska kulturen i 

intervjun med en respondent från Handelshögskolan i Stockholm då hon inte har erfarenhet 

från Turkiet.  

3.3. Val av studieobjekt 

Urvalet har gjorts ändamålsenligt baserat på respondenternas erfarenhet, tillgänglighet och 

kön. Urvalsgruppen består av personer med olika erfarenhet av de tre huvudområdena; turkisk 

nationskultur, akademin och kvinnor i akademin, där största undergruppen har erfarenhet av 

samtliga områden i syfte att djupgående undersöka den subjektiva uppfattningen kvinnor har 

om sin egen position och sina egna möjligheter med kulturella influenser från Turkiet och 

akademin. Urvalsgruppen inkluderar även personer med erfarenhet av enbart något av 

huvudområdena för att ge djupare förståelse för de olika områdena. Gemensamt är samtligas 

erfarenhet från akademin, dock inom olika områden, positioner och länder. 

 

På grund av kulturkonceptets abstrakta karaktär som gör det svårt för personer inom den att 

upptäcka dess påverkan (Schein 2010; Hofstede 1991; m.fl.), har vi valt personer vilka alla 

har erfarenhet av arbete i flertalet länder, utöver Turkiet. Detta för att de ska ha större chans 

att inkludera objektiva uppfattningar om Turkiet, samtidigt som de också kan se eventuella 

likheter mellan ländernas yrkeskulturer inom de olika universiteten. Den svenska 

respondenten har dock inte erfarenhet från Turkiet och syftar således till att ge en objektiv 

bild av endast yrkeskulturen och kvinnors roll, där hon har erfarenhet från flertal andra länder.  

 

Med varierande perspektiv kan kulturens karaktärsdrag lättare ringas in och samtidigt ge olika 

perspektiv på dess inverkan på de två påståendena vilka detta arbete testar. Vidare har även en 

man intervjuats för att ge ett perspektiv utanför det kvinnliga. Viktigt att poängtera är att 

studiens urval endast syftar till att ge perspektiv som är relativt homogena (alla arbetar inom 

akademin och majoriteten har erfarenhet från Turkiet) och syftar således inte att ge en 

fullständig bild av kvinnors situation i andra länder, eller i andra branscher. 

3.3.1. Respondenter 

Bland intervjuobjekten har önskan om anonymitet uttryckts. De kommer därför inte att 

benämnas med namn utan som Respondent 1, Respondent 2, Respondent 3, Respondent 4, 
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Respondent 5 eller Respondent 6. Som tidigare nämnt har respondenterna olika bakgrund och 

erfarenheter vilket kan påverka deras svar. Respondenterna presenteras därför ytterligare i 

Bilaga 1. Det är möjligt att argumentera för att studiens trovärdighet minskar av att ha 

anonyma respondenter, det anses dock vägas upp då respondenterna genom anonymitet kan 

ge ärliga svar gällande eventuellt känsliga frågor.  

 

Intervjuobjekt Tidpunkt och plats 

Respondent 1- doktorand vid stort 

universitet i Sverige 

2 maj 2016, 14.00, face-to-face företagsekonomiska 

institutionen Uppsala Universitet 

Respondent 2- antropolog 8 maj 2016, mailkorrespondens 

Respondent 3- professor och rektor 

vid turkiskt universitet 

11 maj 2016, 13.00, telefonintervju 

Respondent 4- professor KTH 12 maj 2016, 15.30, telefonintervju 

Respondent 5- professor vid turkiskt 

universitet 

16 maj, 17.00, Skypeintervju 

Respondent 6- docent vid 

Handelshögskolan i Stockholm 

10 maj 2016, 20.00, Skypeintervju 

Tabell 1: sammanställning av respondenterna och intervjuer med dessa 

                           

3.4. Trovärdighet, validitet och generaliserbarhet 

Arbetets undersökning syftar till att ge en bild av respondenternas egen uppfattning om 

kulturens influens över kvinnor i sitt arbete, vilket kan minska studiens reliabilitet då man 

med ett relativt litet urval inte kan säkerställa att andra möjliga respondenter i samma kategori 

har samma uppfattning (Saunders et. al., 2009). Med stöd av Saunders, Lewis och Thornhills 

metodstudier(2009) har urvalet därför baserats på meriterande erfarenhet och kunskap samt 

representation från olika perspektiv i frågan, vilket gör att de anses reliabla representanter för 

sina respektive grupper. Genom att koppla intervjufrågorna direkt till de valda teoretiska 

dimensionerna (Hofstede, Fons Trompenaars, Cultural Tightness) med relaterade 
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verklighetsförankrade exempel, ökas förståelsen för frågorna oavsett respondentens tidigare 

kunskap, vilket stärker studiens validitet. Frågor kring jämställdhet och kvinnors roll ställs i 

största mån neutralt för att inte påverka svaret, se Bilaga 2 och 3 med intervjufrågor.  

 

För att kontrollera reliabilitet och samtidigt tillgodose läsaren med en utförligare bild av den 

turkiska kulturen presenteras sekundärdata som komplement till den egna studien. Då det inte 

fanns några avgörande avvikelser från vad tidigare forskning ansett om Turkiets relation till 

de olika dimensionerna, anser vi svaren från utförda intervjuer som tillförlitliga. 

 

Att svaren influeras av respondentens egna åsikter och på så sätt kan bli något partiska, anses 

inte som ett problem då det framgår i studien att personlig uppfattning också är av värde för 

undersökningen. Urvalet och metoden gör däremot att utfall från studien inte kan 

generaliseras till andra grupper eller perspektiv än de avsedda (Saunders et. al., 2009) vilket 

inte heller är syftet med studien. Syftet är att ge en djupgående bild av hur involverade 

personer upplever en enskild bransch i ett specifikt land, och inte en generaliserad bild av 

andra branscher i Turkiet eller andra länder än Turkiet. 

 

Möjligheten till generaliserbarhet minskar även av det begränsade urvalet (Saunders et. al., 

2009), som beror på arbetets omfattning och begränsning. Det anses dock tillräckligt stort för 

syftet som begränsats till uppfattningen om kulturs influens över karriärmöjligheter och 

positioner inom turkiska akademin, där urvalet på sex stycken intervjuer med komplettering 

från sekundärdata anses tillräckligt.  Undersökningen utformas som en cross-sectional studie 

då syftet avser den, vid genomförandet, rådande situationen i Turkiet där förändring över tid 

varken har betydelse eller behöver tas hänsyn till (Saunders et. al., 2009). 

 

3.5. Operationalisering  

Studiens intervjufrågor är i huvudsak utformade efter utvalda delar av Hofstedes (1991) och 

Trompenaars (2000) teorier samt teorin Cultural Tightness där intervjuobjekten har fått 

diskutera om sin uppfattning gällande den turkiska nationskulturens och den akademiska 

yrkeskulturens placering på valda teoretiska dimensioner, samt potentiell påverkan på kvinnor. 

Respondenterna har fått diskutera ungefärlig placering mellan ytterligheterna för varje 
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specifik dimension, vi har således valt att utesluta exakta tal (0-100) som teorierna annars 

innefattar.  

 

Hur utvalda dimensioner används för att analysera kulturens influens på kvinnans yrkesroll 

förklaras nedan. På grund av studiens omfattning har dessa dimensioner valts med hjälp av 

tidigare forskning om teorierna för att avgöra grad av relevans och inverkan på kvinnans roll. 

Valet har också gjorts efter hur lätt de kan förklaras och exemplifieras under intervjun samt av 

sannolikhet att individen har uppfattning eller åsikt om dimensionen. Detta motiveras nedan 

för varje vald dimension.  

3.5.1. Maktdistans 

Graden av maktdistans förtydligas med frågor om hierarkiska strukturer, klasskillnader och 

respekt för överordnade i samhället och på arbetsplatsen. Dessa aspekter har stor betydelse för 

den allmänna attityden inom kulturen och får effekter till synes relativt enkla att observera 

inifrån kulturen, exempelvis genom uppfattning om relation till chefer och hur karriärsseg ser 

ut (Schein, 2010). I och med kvinnors generellt lägre status, historiskt såväl som idag, är det 

intressant att undersöka hur nations- och yrkeskulturens förhållande till dimensionen verkar 

till kvinnors för- eller nackdel. Exempel: Innebär rådande maktdistans samma sak för män 

och kvinnor? Ges samma respekt för en man och en kvinna på samma hierarkiska nivå?  

 

3.5.2. Prestation – Tillskrivning 

Dimensionen undersöker vad som ger makt och respekt samt hur den ges, (och inte graden 

vilket täcks av maktdistans). Dimensionen används för att ta reda på om status och respekt 

baseras på tillskriven titel, familjenamn och klass, eller baserat på prestation som bevisas och 

om det finns skillnader mellan könen (Schein, 2010; Trompenaars & Hampden-Turner, 2000; 

Smith & Dugan, 2016). Exempel på utfall med antagande att nationskultur påverkar akademin: 

Om kulturen präglas av tillskrivning och kvinnor samtidigt anses ha lägre status i samhället 

generellt, kan det ha effekt på akademin genom att kvinnor får lägre status på arbetsplatsen, 

oavsett om de presterar bättre än män eller inte. Präglas kulturen däremot av prestation kan 

kvinnor i samma situation dock ha möjlighet att nå status inom yrkeslivet. 

 

3.5.3. Maskulinitet – Feminitet 
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Då benämningarna kan missförstås förtydligas innebörden av dimensionens ytterligheter 

särskilt i detta fall och respondenten ombads bortse från egen uppfattning av begreppen och 

endast fokusera på den innebörd Hofstede (1991) uttrycker. Frågorna berör vikten av 

materiella belöningar, heroism och prestation eller relationer och omtänksamhet. Kulturens 

karaktär i detta avseende jämförs med eventuella skillnader i synen på män och kvinnor, och 

hur den påverkar kvinnor i yrkeslivet. Är relationer destruktiva eller konstruktiva? Upplevs 

prägling av maskulinitet eller femininitet som gynnande eller hämmande för kvinnan?   

 

3.5.4. Specifik – Diffus 

Dimensionen tolkas och används i detta fall för att utläsa i vilken grad personer definieras 

med sitt yrke och sin titel, samt graden av separation mellan arbetsliv och privatliv (Schein, 

2010). Frågor ställs om skillnader mellan män och kvinnor; definieras de till samma grad av 

sitt yrke? Identifieras man utifrån sitt yrke eller mer av kön? Även detta kan ha viss relation 

till makt och status i samhället och på arbetsplatsen. Exempel: Ses du i första hand som 

kvinna, mamma, fru eller i första hand professor? 

 

3.5.5. Kollektivism – Individualism 

Dimensionen exemplifieras med frågor om grupptillhörighet, samarbete, individuell framgång 

och konkurrens (Fernández-Sanz & Misra, 2012). Detta kan ha betydelse för i vilken 

utsträckning kvinnan upplever att grupper hon tillhör har inflytande över hennes val och 

agerande, samt hur hon upplever att grupptillhörighet resulterar i hennes inkluderande eller 

exkluderande (Malach-Pines & Kaspi-Baruch, 2008; Fernández-Sanz & Misra, 2012; 

Hofstede, 1991 m.fl.). Dimensionen har också relevans då den berör grad av samarbete och 

konkurrens mellan kollegor, hierarkiska nivåer och kön vilket människor i deras yrkesroll. 

3.5.6. Osäkerhetsundvikande 

Grad av osäkerhetsundvikande innefattar synen på förändring, oförutsägbarhet, planering och 

strukturer i kulturen och kan ge en bild av hur förändring tar form, i vilken hastighet och till 

vilken grad av motstånd (Malach-Pines & Kaspi-Baruch, 2008; Fernández-Sanz & Misra, 

2012; Hofstede, 1991 m.fl.). Exempel: Ses kvinnliga professorer som en ovanlighet inom 

akademin kan kvinnans möjligheter inom den komma att präglas av graden av 
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osäkerhetsundvikande. En hög grad kan exempelvis innebära att både hon själv och andra, 

motsätter sig en karriär inom området. Huruvida yrkeskulturens placering på skalan 

överensstämmer med nationens är också av intresse, då det ligger i forskaryrket att 

experimentera och finna nya sanningar. Frågor ställs kring grad av strukturer och praxis, 

flexibilitet och förändringstakt, samt generell syn på förändring. 

 

3.5.7. Cultural Tightness 

Förutom förståelse för hur normer och värderingar påverkar kvinnor i akademin, krävs också 

en uppfattning om hur strikt etablerade dessa är i samhället, vilket relaterar till teorin om 

Cultural Tightness (Gelfand, Nishii & Raver, 2006). Detta ringas in genom frågor om 

kulturens spridning och betydelse samt hur väl normer och beteendemönster efterföljs, både 

syftat till personen själv samt till uppfattning om samhället i stort. Relaterat till detta ställs 

även frågor om frekvensen av jämställdhetspraxis på arbetsplatsen och i samhället, eftersom 

Cultural Tightness anses påverka i vilken grad sådan praxis efterföljs (Gelfand, Nishii & 

Raver, 2006; Min Toh & Leonardelli, 2012). 
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4.Resultat från sekundära källor 
Nedan sammanfattas tidigare forskning som beskrivit den turkiska kulturen baserat på 

Hofstede (1991) och Trompenaars (2000) teorier. Detta används som komplement till de 

empiriska resultaten för att förstärka reliabilitet i intervjusvaren och ge djupare förståelse för 

kulturens dimensioner. 

 

4.1. Turkisk kultur enligt Hofstedes dimensioner 

Efter Hofstedes kulturdimensioner beskrivs Turkisk kultur som; starkt kollektivistisk, måttlig 

till hög grad av maktdistans (Pasa, Kabasakal, & Bodue, 2001; Malach-Pines & Kaspi-Baruch, 

2008 m.fl.), relativt feminin och starkt osäkerhetsundvikande (Malach-Pines & Kaspi-Baruch, 

2008). I studier om turkisk kultur återkommer betydelsen av grupptillhörighet och i synnerhet 

familjen vilket även syns i organisationer där familjemedlemmar har prominenta positioner 

och står för en del av beslutsfattandet (Pasa, Kabasakal & Bodur, 2001).  

 

Den stora maktdistansen i den turkiska kulturen syns i hierarkiska strukturer med stor respekt 

för överordnade och centraliserat beslutsfattande där idealchefen ses som en fadersfigur 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 2000). De anställda förväntas följa order och man förlitar 

sig på chefer och regler vilka inte heller ifrågasätts. Turkiets mer feminina kultur 

karakteriseras av konsensus och sympati, där man undviker konflikter och värdesätter fritid 

(Malach-Pines & Kaspi-Baruch, 2008). Turkiets starkt osäkerhetsundvikande karaktär anses 

exempelvis märkbar i hur religion värderas högt i landet samt efterföljande av traditioner i 

form av tydliga sociala mönster för specifika situationer. Kulturen kan också ses som 

traditionsfast med tydliga sociala mönster använda i specifika situationer. (Malach-Pines & 

Kaspi-Baruch, 2008) 

 

4.2. Turkisk kultur enligt Trompenaars dimensioner 

I enlighet med Trompenaars Model of National Culture Differences (2000) karaktäriseras den 

turkiska nationskulturen som diffus med sammanlänkat arbets- och privatliv där man till stor 

grad definieras utifrån sitt yrke. Goda relationer värderas även i professionella sammanhang 

exempelvis med kunder och kollegor. Arbetsrelaterade frågor diskuteras även i sociala 
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sammanhang utanför arbetet samtidigt som människor tenderar att bli privata i 

arbetssammanhang. Vidare kategoriseras turkiska kulturen som en nationskultur präglad av 

tillskrivning då titlar värderas högt inom den turkiska kulturen, och används för att avgöra 

människors status inom samhället. (Trompenaars & Hampden-Turner, 2000) 

 

4.3. Cultural Tightness i Turkiet 

I en studie av Cultural Tightness i 68 olika länder, får Turkiet ett resultat som visar på en tight 

kultur. Studien rankar länderna efter tre olika index; domain specific, domain general samt 

combination, där 0 är maximalt tight kultur. Turkiet får ett index på 12 avseende combination. 

etta kan jämföras med exempelvis Sverige och USA som når ca 88 och 58 på combination, 

den minst tighta kulturen 119 (Belgien) och den tightaste kulturen 3.1 (Indonesien).  (Uz, 

2015) 
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5.Empiri 
Denna studie undersöker hur den turkiska kulturen påverkar kvinnors roll inom akademin. 

Studien har gjorts i två delar med störst fokus på empirin som syftar att ge en ögonblicksbild 

av respondenternas egna uppfattningar av kulturen i förhållande till dimensionerna och hur 

den påverkar kvinnor inom akademin.  

 

För att i bästa mån relatera nations- och yrkeskultur direkt till Hofstedes (1991) och 

Trompenaars (2000) kulturdimensioner, utgick kulturfrågorna från de faktiska begreppen 

(maktdistans, individualism, osäkerhetsundvikande, maskulinitet – femininitet, prestation – 

tillskrivning, specifik – diffus). Detta har föregåtts av en förklaring och verklighetsrelaterade 

exempel för att säkerställa respondenternas förståelse.  Av denna anledning förekommer 

teoretiska begrepp i det empiriska resultatet då intervjuerna utformats att ge så konkreta svar 

som möjligt i och med kulturkonceptets abstrakta karaktär (mer om detta har presenterats i 

metodkapitlet).  

 

Först presenteras empirins resultat gällande nationskultur och influens över kvinnan, sedan för 

yrkeskulturen och dess influens över kvinnan. Avsnittet angående nationskultur baseras 

endast på fem av respondenterna, då den svenska respondenten inte tillfrågats om Turkiet. I 

båda avsnitten grupperas dimensionerna efter deras relation till varandra och vad de förklarar i 

samhället: Dimensioner som rör makt och status (maktdistans, tillskrivning), dimensioner som 

rör relationer mellan människor (kollektivism - individualism, maskulinitet -femininitet, 

specifik-diffus) och dimensioner som rör syn på osäkerhet både tidsmässigt och angående 

kulturella normer (osäkerhetsundvikande och Cultural Tightness). 

5.1 Nationskulturen 

5.1.1. Kulturen präglas av stor maktdistans och tillskrivning, dock mer 
prestation avseende kvinnor 

 

Samtliga respondenter menar att Turkiet präglas av stor maktdistans som exempelvis syns i 

tydliga hierarkiska system och respekt för överordnade. Respondent 1 uttrycker: “Ledare kan 

ses som nästintill gudsliknande” vilket är tydligt inom politik, men också på arbetsplatser och 
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i hemmet. Ledare kritiseras inte och respondenten menar att detta särskilt gäller män och fäder 

inom familjen. 

 

Andra respondenter uttrycker sig liknande och beskriver att grupper ofta är organiserade med 

en ensam, stark ledare där respekt ges på basis av position eller titel och inte nödvändigtvis 

adekvat till personens prestation (Respondent 2, 4). Ledaren ifrågasätts sällan och behöver 

inte heller hävda sig för att få respekt “The Boss is the Boss, even if he does not act like one” 

(Respondent 4).  

 

Vid frågor huruvida graden av maktdistans och tillskrivning varierar beroende på om det 

berör en man eller kvinna, menar några av de intervjuade (Respondent 1, 4, 5) att 

maktdistansen generellt sett är större till män, och vissa respondenter (3, 4, 5) menar att 

kulturen inte är lika starkt präglad av tillskrivning när det gäller kvinnor. “Kvinnlig auktoritet 

respekteras, men vi måste visa oss mer förtjänta utav den än män” (Respondent 3). Samtliga 

respondenter menar dock att maktdistans och graden av tillskrivning gällande kvinnor beror 

på kontexten, det skiljer sig mellan bransch och område och kvinnor har (väldigt) olika status 

i olika delar av landet. 

 

“Status trumphs gender” (Respondent 2). Samtliga respondenter talar om att vikten av titlar i 

Turkiet och att både kvinnor och män respekteras i höga positioner. Detta jämförs med andra 

länder och Respondent 5 menar exempelvis att hennes auktoritet oftare blev i ifrågasatt av 

manliga studenter i USA, än i Turkiet.  

 

5.1.2. Turkiska kulturen präglas av kollektivism, är diffus och har både 
maskulina och feminina egenskaper 

Många respondenter upplevde det svårt att placera den turkiska kulturen i relation till 

ytterligheterna maskulinitet och femininitet. Respondent 2 menade att termerna är direkt 

felaktiga, då de är vinklade efter västerländska ideal. Flera respondenter menade även att 

egenskaperna de representerar och dess typiska karaktärsdrag inte kan ställas mot varandra 

(Respondent 1, 2, 3, 4). Samtliga respondenter påpekade att inslag från båda ytterligheterna 

går att finna i den turkiska kulturen, bortsett från Respondent 2 som förkastade dimensionen 

helt. Trots problematiken med dimensionerna kunde Respondent 1 och 5 ge några exempel på 

maskulina och feminina karaktärsdrag.  
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Respondent 1 och 5 menar att den turkiska kulturen generellt är mer maskulin sett till 

samhällets fokus på materialism och prestation, då det som främst skiljer människor åt är hur 

mycket pengar de tjänar. De betonar samtidigt att det finns inslag av feminina drag då 

ödmjukhet och relationer värderas högt. De feminina karaktärsdragen exemplifierade 

Respondent 5 med en jämförde med USA där hon upplevde att studenter under grupparbete 

förväntas anmäla en gruppmedlem som inte gör sitt jobb, medan man i Turkiet oftare håller 

varandra om ryggen. 

 

Vikten av relationer är också bidragande till en hög grav av kollektivism, något som samtliga 

respondenter menar präglar den turkiska kulturen. Detta exemplifieras med att familj och 

hemstad värderas högt och människor identifieras utifrån den stad, den grupp eller den familj 

de kommer från (Respondent 1, 3, 5). Graden av ansedd kollektivism skiljer sig dock något i 

de intervjuades svar. 

 

Respondent 2 förklarar att den turkiska kulturen är starkt kollektivistisk och att man visar stort 

stöd för de som följer normer och riktlinjer samtidigt som man inte heller är förlåtande till 

felaktigt beteende. Respondenten talar om en ”oss och dem” känsla och fientlighet mellan 

grupper vilken hon kopplar till en studie av OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling) som visar att Turkiet är karakteriserat av en ovanligt låg nivå av förtroende 

mellan personer. Det finns stark nationalism och ett upplevt hot mot så kallade ”fiender”. 

Respondent 3 menar att den höga graden av kollektivism i vissa fall innebär att kvinnor inte 

identifieras som en egen individ utan som tillhörande en viss man eller familj. 

 

Två av de intervjuade (Respondent 1, 3) menar att urbaniserade områden är mer 

individualistiska medan andra områden som är mer konservativa präglas av låg utbildning och 

mindre privilegier ter sig betydligt mer kollektivistiskt. Samtliga intervjuade lyfter dock fram 

betydelsen av familjen som koncept, även om den enligt vissa börjar luckras upp i städer. 

 

Att den turkiska kulturen skulle kunna anses som mer diffus är något som majoriteten av 

respondenterna hävdar. Människor är i stor utsträckning definierade av sitt yrke och denna 

titel är avgörande för omgivningens åsikter och graden av respekt hen ges. Respondent 2 

säger att detta kan vara mer avgörande för kvinnor med exemplet att kvinnor som jobbar i 
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fabriker kan få sin värdighet ifrågasatt eftersom yrkesvalet innebär att hon lämnar familj och 

arbetar med, enligt respondenten så kallade “främmande män”. 

 

Några respondenter (3, 5) menar att yrket har betydelse för status, och definierar en person i 

samhället, men att man i hemmet och i sociala nätverk är mer specifik och ser det som bara 

jobb. Respondent 3 talar även om en diffus kultur och säger; “Inom arbetslivet värderas goda 

privata relationer och jag har svårt att se en turk göra affärer med någon den ej har en bra 

relation med”.  

5.1.3. Kulturen definieras av måttligt osäkerhetsundvikande och en relativt 
tight kultur 

Angående osäkerhetsundvikande menade flera av de intervjuade (Respondent 1, 3, 4) att 

Turkiet har en låg grad i vissa avseenden exempelvis då samhället kan upplevas som 

ostrukturerat och oförutsägbart, där människor skapar egna regler eller också försöker tänja 

dem så långt det går. Turkiet angavs av flera respondenter som progressivt gällande teknologi 

och Respondent 5 förklarade att Turkiet exempelvis är det land i världen som är näst störst i 

grad av facebookanvändande. Trots denna grad av acceptans till oförutsägbarhet finns det i 

andra fall ett stort behov av kontroll av framtiden, exempelvis läggs stor vikt i barns 

utbildning (Respondent 1). Samtliga respondenter poängterar att alla aspekter angående 

osäkerhetsundvikande och Cultural Tightness har varierat historiskt, och till stor grad också 

varierar med sammanhang, samhällsklasser, områden och kön. 

 

Två respondenter (4, 5) menar att graden av osäkerhetsundvikande har förändrats med den 

nuvarande regeringen. “Innan den nuvarande eran var samhället mer framåtblickande (...) 

det fanns support för att vara mer vågad. Detta har fått en nedgång under det senaste 

decenniet och med den nuvarande regeringen. Nu finns mer struktur med ett visst sätt leva 

och bete sig” (Respondent 4). 

 

Utsträckningen av den turkiska kulturens sociala koder har respondenterna olika uppfattning 

om. Respondent 1 och 2 uttrycker exempelvis att man ofta försöker tänja regler, men till slut 

skulle sådant avvikande beteende uppmärksammas av omgivningen. 

 

Gällande både osäkerhetsundvikande och Tightness, påstår respondenterna att kvinnor, till 

olika grad, påverkas mer än män. Hur mycket kvinnor påverkas menar de beror på område, 
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samhällsklass och religion där det exempelvis upplevs en stor skillnad mellan landsbyggd och 

storstad. Respondenterna förklarar att religiösa områden har stor respekt för traditioner och 

har större grad av osäkerhetsundvikande och Cultural Tightness. Respondent 1, 3 och 4 säger 

att denna mer traditionella syn sätter större press på kvinnan. “På grund av den nuvarande 

politiska situationen kan kvinnor (i större utsträckning) bli blockerade (från arbetslivet)” 

(Respondent 4). 

 

Respondent 2 menar att Cultural Tightness är större för kvinnor och förklarar att det finns 

traditionella åsikter om kvinnan som generellt gäller i samhället: “Vissa kulturvärden 

värderas högt av de flesta i befolkningen, i synnerhet ledning av fadern i familjen, som sedan 

speglas i andra delar av samhällslivet som företag och politik, och den ‘rätta’ relationen 

mellan män och kvinnor. Det senare avser kvinnors lydnad till män inom familjen. Detta 

gäller dock i mindre utsträckning samhällets elit” (Respondent 2). Vidare uttrycker 

Respondent 2 även brister i att definiera en kulturs grad av Tightness. “‘Kultur’ är inte en sak, 

utan en kombination av idéer och riktlinjer om hur vi ska agera, som är lärt från socialisering 

och ger möjlighet för människor att skapa förståelse för sina liv”. Hon förklarar vidare att alla 

samhällen har starka kulturella normer som ger en subjektiv bild av vad som är sant, naturligt 

och korrekt.  

 

5.1.4. Jämställdhet i samhället 

Majoriten av de intervjuade menar att det inte finns etablerade jämställdhetsplaner och 

Respondent 2 är kritisk till utvecklingen: “Nyligen gjorda internationella mätningar gällande 

jämställdhet placerar Turkiet i bottenskiktet”. Respondent 4 påpekar att Turkiet dock röstade 

fram kvinnors rättigheter tidigt. “Sett till lagen har jämställdhet mellan könen gällt sedan 

1920-talet. Men i verkliga livet finns mer press på kvinnan, det är inte jämställt alls” 

(Respondent 4).  

 

Flera respondenter (1, 3, 4, 5) återkopplar dock till vikten av titlar, status och meriter. De 

menar på att med eller utan jämställdhetsplan eller regler bedöms en person i huvudsak av 

andra grunder än kön, vilket dock kan skilja sig åt sig mellan statliga och privata 

organisationer. Respondent 4 förklarar att universitetsutbildning höjer kvinnors status markant 

och Respondent 2 betonar hur en bakgrund från en rik eller högt ansedd familj kan göra stor 
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skillnad: “I Turkiet, får både män och kvinnor i samhällets övre klass mycket mer frihet och 

spelrum när det kommer till normativt beteende.”  

5.2. Yrkeskulturen inom Akademin 

I detta avsnitt har samma kulturella dimensioner som tidigare berörts använts i intervjuerna 

gällande kulturen inom akademin, för att undersöka influenser från en yrkeskultur som 

påverkar beteende och roller på arbetsplatsen annorlunda än i övriga samhället. Här 

inkluderas samtliga sex respondenters svar eftersom alla har erfarenhet av arbete inom 

akademin. 

5.2.1. Yrkeskulturen präglas av stor maktdistans och av tillskrivning 

Flera respondenter (1, 3, 5, 6) menar att den turkiska akademin är präglad av stor maktdistans, 

vilket Respondent 6 exemplifierar genom; “Akademin har oerhört hierarkisk miljö med 

tydliga steg vilka man inte ifrågasätter” Detta baserar hon på erfarenhet från universitet i 

länder med väldigt olika nationskulturer. Hon menar också att yrkeskulturen är starkt präglad 

av tillskrivning vilket hon förklarar med att titlar och meriter har stor betydelse, ibland på 

bekostnad av andra egenskaper som inte syns på pappret. 

 

Samtliga turkiska respondenter (Respondent 1, 3, 4, 5) förklarar att det skiljer sig mellan 

privata och allmänna universitet när det gäller tillskrivning. Respondent 5 menar att 

maktdistansen är lägre på privata skolor i Turkiet då personal anställs på årliga kontrakt vilket 

innebär större personalomsättning samt att man ständigt måste bevisa sin kompetens för att 

behålla sin position. Detta menar hon inte gäller på allmänna universitet varför en högre grad 

av maktdistans kan växa fram med större vikt vid tillskrivning. Respondent 1 och 5 

förtydligar dock att detta främst gäller i relationen professor – student och att man kollegor 

emellan kan ha större behov av att bevisa sin kunskap. “Jag kan tänka mig att det skiljer sig 

mycket mellan allmänna och privata skolor men jag har själv aldrig upplevt 

könsdiskriminering under min tid vid privata universitet. Exempelvis har vi en kvinnlig Dean, 

Vice Dean och rektor på min nuvarande arbetsplats.” (Respondent 5).   

 

Majoriteten av respondenterna menar att maktdistansen är något större till män och att 

kvinnor behöver prestera mer för att bevisa sin kompetens. Respondent 3 upplever inte detta i 
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samma grad i Turkiet utan däremot i USA där hon som kvinna ifrågasätts i större utsträckning 

än sina manliga kollegor, även bland studenterna.  

 

Respondent 6 upplever en uppenbar skillnad mellan kvinnor och män inom akademin trots att 

man befinner sig på samma hierarkiska nivå. Hon menar att kvinnor förväntas göra mer arbete 

själva med exemplet att en manlig kollega kan låta sin sekreterare göra mycket administrativt 

arbete, medan respondenten själv skulle ifrågasättas om hon gjorde samma sak.  ”Vi måste 

vara jävligt duktiga för att klara oss” (Respondent 6).  

5.2.2. Yrkeskulturen präglas av individualism, är till större grad diffus och 
kan anses både maskulin och feminin 

Precis som angående nationskulturen ställer sig respondenterna kritiskt till dimensionen 

maskulinitet – femininitet och menar att det finns en blandning av karaktärsdragen. Dock är 

samtliga respondenter överens om att akademiska kulturen överlag är individualistisk med 

fokus på sig själv, sin karriär och framgång för egen forskning. Respondent 1, 3 och 6 nämner 

dock att samarbete behövs som ett verktyg för att nå individuell framgång. Respondent 6 ger 

exempel från arbete vid ett universitet i Rwanda, där trots stora skillnader i förutsättningar, 

förvånansvärt mycket liknade kulturen vid svenska universitet. Likheterna rör dels den starka 

individualismen som hon förklarar med att alla är tränade i analytisk förmåga vilket skapar ett 

ständigt ifrågasättande och en allmän kritisk inställning, samt en attityd att man själv alltid har 

rätt.   

 

Samtliga respondenter påpekar att den akademiska kulturen kan klassas som diffus vilket 

Respondent 6 exemplifierar med att man i många sociala tillfällen bär med sig sin akademiska 

titel. Ett par av de turkiska respondenterna (4, 5) menar dock att detta inte gäller i den närmsta 

sociala kontexten. 

 

5.2.3. Yrkeskulturen har relativt hög Cultural Tightness, är svårdefinierad 
avseende grad av osäkerhetsundvikande 

 

“Det finns så mycket prestige inom akademin och man undviker misstag i största möjliga mån. 

Jag kan absolut se en osäkerhetsundvikan inom yrket” (Respondent 6). Respondenten menar 

dock att forskares strävan till att experimentera och göra nya upptäckter gör att själva 
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yrkesrollen är mer risktagande och framåtblickande, även om grundstrukturen upplevs statisk 

och traditionsbunden.  

 

Respondent 6 menar att yrkeskulturen inom akademin har hög grad av Tightness med tydliga 

betydelsemönster att förhålla sig till, hon betonar dock att få är medvetna om dess spridning. 

Det finns stor medvetenhet i hur saker “ska” vara, men som del av kulturen har man ingen 

distans till den – förrän man bryter mot dess normer och regler. Respondent 6säger att hon 

själv har experimenterat med kulturens Tightness och osäkerhetsundvikande genom att frångå 

det vanliga beteendet: “Jag inledde ett seminarium med ‘jag drömde’ istället för att hänvisa 

till andra forskare och blev direkt ifrågasatt av förvirrade elever”. Likaså när hon försökte 

utveckla den klassiska undervisningen genom att införa Podcasts, märkte hon att förändringar 

är sällsynta på universitetet och är svåra att genomföra. 

 

Den låga representationen av kvinnor vid det svenska universitet (ca 3 av 40 på 

Handelshögskolan i Stockholm), kan dock ge en fördelaktig utgångspunkt om man vill 

genomföra förändringar (Respondent 6), i och med att man, bara av att utföra sitt yrke, bryter 

mot normen, är man ”redan så konstig att man kan göra vad man vill”. 

 

De turkiska respondenterna (1, 4, 5) talar om den turkiska akademin som en mer 

framåtblickande kultur och de ger exempel på ständigt utvecklande av utbildningsmetoder där 

man anammar globala trender med ny teknologi. De betonar dock att detta baseras på 

erfarenhet från privata universitet. 

 

5.2.4. Jämställdhet inom akademin 

Respondent 6 beskriver en mycket mansdominerad miljö på svenska universitet där ca 3 

professorer av totalt 40 är kvinnor men menar att utvecklingen går framåt på 

Handelshögskolan i Stockholm. “Det är ett diskuterat ämne, det finns tydliga mål och en 

strukturerad plan, men det behöver uppenbartigen göras mer”(Respondent 6). Hon säger att 

hon trots allt känner sig väldigt priviligierad och menar att man satsat mycket på henne och 

hennes kvinnliga kollegor. 

 

De turkiska respondenterna menar att man uppmärksammar jämställdhetsfrågor och relaterade 

problem på privata universitet i Turkiet, men lägger tonvikt vid att positioner blir tillsatta efter 
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akademiska meriter, inte på grund av kön. ”Positiv diskriminering finns inte, varken för män 

eller för kvinnor” (Respondent 5). De turkiska respondenterna (1, 3, 4, 5) har även upplevt en 

jämn fördelning av män och kvinnor inom universitetsväsendet oavsett positioner och status, 

titel och meriter har större betydelse än kön. De menar även att lönerna är jämställda inom 

akademin och Respondent 5 uttrycker “Det är samma för män och kvinnor, professorslönen 

är inte förhandlingsbar”. Det förekommer dock stora skillnader mellan privata och allmänna 

skolor i Turkiet (Respondent 1, 3, 4, 5) och Respondent 1 ger exempel på att det vid större 

föreläsningar som tar upp jämställdhetsfrågor vid allmänna universitet i Turkiet, går det 

knappt att finna en enda kvinna i rummet.   

 

Respondent 2 menar att det finns en förklaring till varför många kvinnor arbetar på universitet 

i Turkiet: “Professorer har tidigare varit så lågavlönade att de inte kunnat försörja familjen 

på den lönen. Eftersom mannen förväntas försörja familjen har professorernas låga löner 

resulterat i färre manliga professorer och istället fler kvinnliga” (Respondent 2). Hon menar 

dock att detta har förändrats med ökat antal privata universitet där lönerna är högre. 

 

De kvinnliga turkiska respondenterna (3, 4, 5) menar att de aldrig känt sig diskriminerade på 

grund av kön, samtidigt som de säger att vara kvinna ändå innebär en mer ogynnsam 

position.  “Det turkiska samhället har generellt väldigt konservativa värderingar och stödet 

för att kvinnor ska arbeta utanför hemmet är inte stort. Detta förklaras av att man behöver 

skydda kvinnans heder” (Respondent 2). Samtliga respondenter är överens om att utbildning 

bidrar till kvinnors status och minskar pressen från sociala strukturer. Starkt nätverk och 

bakgrund har också stor betydelse.  

 

5.3. Summering empiri 

Det empiriska resultatet med stöd från tidigare analyser presenterad i resultat från sekundära 

källor, anger den turkiska nationskulturen som starkt präglad av maktdistans och kollektivism 

(Hofstede, 1979 & Pasa, Kabasakal, & Bodue, 2001 Malach-Pines & Kaspi-Baruch, 2008 

m.fl.), där gränsen mellan arbetsliv och privatliv är diffus och status och makt ges av 

tillskriven titel. Tidigare forskning karakteriserar den turkiska kulturen som något mer 

feminin än maskulin (Malach-Pines & Kaspi-Baruch, 2008), vilket respondenterna i denna 

studie inte är övertygade om, då de finner karaktärsdrag från båda ytterligheterna och kan inte 
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göra en värdering. Liknande gäller även graden av osäkerhetsundvikande där tidigare 

analytiker angett den turkiska nationskulturen som starkt osäkerhetsundvikande (Malach-

Pines & Kaspi-Baruch, 2008) medan resultatet av intervjuerna är mer varierande. Av 

intervjuerna framgår att den turkiska nationskulturen är relativt tight med vissa konservativa 

och traditionella aspekter.  

 

Det empiriska resultatet indikerar att yrkeskulturen präglas av stor maktdistans och av 

tillskrivning. Den är starkt individualistisk och relativt diffus. Yrkeskulturen inom akademin 

anses ha både maskulina och feminina karaktärsdrag och åsikterna om graden av 

osäkerhetsundvikande varierar mellan svenska och turkiska respondenter. Åsikter om grad av 

Cultural Tightness skiljer sig också mellan nationerna men anses generellt hög.  
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6.Analys   
 

I detta avsnitt används den bild av turkisk nationskultur och akademisk yrkeskultur som 

framkommit av empirins resultat i syfte att analysera kulturers influens över kvinnor i 

akademin. Vi analyserar den turkiska nationskulturens direkta influenser över kvinnan, 

akademins separata influens på .kvinnan, samt nationskulturens influens över akademin och 

kvinnor inom den.  

  

Återkommande i samtliga intervjuer är en betoning på svårigheter att generalisera den 

turkiska kulturen då den i sin karaktär skiljer sig så markant mellan områden, klasser och 

bakgrunder.  Turkiet är ett land som gränsar till 13 länder (Özkanli & White, 2008) vilket 

bland annat resulterat i en extrem kulturell mångfald och variation, vilket visas i 

respondenternas påpekan om svårigheter att generalisera kulturen. Trots detta har 

respondenterna kunnat ge svar som liknar varandra vilket indikerar att även om det inte finns 

en homogen turkisk nationskultur, finns en generell uppfattning om den turkiska kulturen och 

hur det påverkar olika människor inom den. 

 

En kultur består av gemensamma antaganden om agerande och värderingar (Schein, 2010) 

vilket vi i vårt empiriska resultat sett tendenser av inom turkisk nationskultur så väl som inom 

akademisk yrkeskultur. Respondenternas svar och uppfattning gällande den akademiska 

yrkeskulturen har dock varierat något i jämförelse med svaren gällande turkisk nationskultur 

där en mer enhetlig bild har givits. Det bör även tilläggas att respondenternas svar och 

uppfattningar är baserade på jämförelser med universitet i de länder de arbetat i och kan 

således variera beroende på vilket land personen jämfört med. Trots detta finns det, i likhet 

med den turkiska nationskulturen, en generell uppfattning om yrkeskulturen inom akademin. 

Exempelvis talar Respondent 6 om hur hon, efter flertal uppdrag utomlands har funnit likheter 

i den akademiska yrkeskulturen på universitet mellan länder som i övrigt är väldigt olika. 

 

6.1. En kollektivistisk nationskultur och individualistisk yrkeskultur 

Respondenterna var överens i identifieringen av den turkiska nationskulturen som 

kollektivistisk i linje med Hofstedes (1991) definition. Samtidigt angav de intervjuade den 
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akademiska yrkeskulturen som individualistisk. Dessa svar ger tecken på att uppfattningen om 

den turkiska nationskulturen inte speglas inom akademin i landet. I och med samtliga 

respondenters erfarenhet från universitet i andra länder (USA, Sverige, Rwanda m.m.) där 

liknande individualistiska beteenden uppfattats, finns antydan till karaktärsdrag som kan 

härledas till en yrkeskultur (och inte nationskultur).  

 

Utifrån respondenternas beskrivningar om kollektivistiska och individualistiska influenser i 

samhället och inom yrket kan man härleda en diskussion om hur de påverkar kvinnans roll 

inom akademin. Kollektivistiska attribut innebär att samhället och grupper har stor influens 

över individen (Hofstede, 1991), vilket inte upplevdes inom akademin som är mer 

individualistisk. I och med den i många fall konservativa synen på kvinnans roll i delar av det 

turkiska samhället, kan man därför resonera att om den kollektivistiska nationskulturen i 

större grad hade influerat akademin, är det möjligt att omgivningen ansett kvinnor som 

mindre lämpade för yrkesrollen och mer lämpad att ta hand om familjen.  

 

Den mer individualistiska kulturen inom akademin kan därför ses gynna kvinnans karriär då 

hon är bunden till färre förpliktelser och har större frihet. Från respondenternas uppfattning, 

och av det stora antal kvinnor som arbetar inom akademin, kan man därför avseende denna 

punkt se hur den akademiska yrkeskulturen verkar ha större influens över kvinnors roll inom 

akademin än nationskulturen. En skillnad i kulturella effekter på kvinnor mellan nations och 

akademisk kultur kan således ligga i den inom akademin högre grad av individualism som 

ökar kvinnans frihet och minskar förpliktelser till olika grupper hon tillhör.  

 

6.2. En nationskultur och en yrkeskultur präglad av tillskrivning och 
maktdistans 

Både intervjuer och sekundärdata indikerar den turkiska kulturen som status och 

titelorienterad, starkt präglad av den kulturella dimension Trompenaars (2000) benämner 

tillskrivning, där makt och respekt är något som ges efter titel och inte prestation. 

Respondenterna säger även att det finns indikationer av tillskrivning inom den akademiska 

yrkeskulturen vilket således gör att det inte går att särskilja vilka effekter som härleds till den 

turkiska nationskulturen och vilka som härleds till den akademiska yrkeskulturen. 
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Det går däremot att diskutera hur tillskrivning, oavsett kulturnivå, påverkar kvinnor inom 

akademin. Detta kan ses ur flertalet synvinklar.  Å ena sidan, verkar både nationskultur och 

yrkeskultur vara så pass bokstavsbundna (bundna till det som står på pappret) gällande titlar, 

meriter och bakgrund (familjetillhörighet, klass etc.) att det slår ut värdering efter kön. För 

kvinnor som utifrån dessa rekvisit har hög status och alltså besitter en hög position, kommer 

från en ansedd familj eller liknande, innebär alltså detta en fördel då de inte blir kritiserade 

eller ifrågasatta i sin roll, baserat på att de är kvinna. Med denna status, fråntas en del kulturell 

press från kvinnor, som annars finns på kvinnan i Turkiet, vilket alltså betyder att en kvinnas 

förutsättningar varierar stort i landet.  

 

Den okritiserande respekten till överordnade, oavsett kön, verkar utifrån empirin, vara 

starkare inom akademin i Turkiet än inom akademin i andra länder, vilket exemplifierades 

med studenters varierande respekt för män och kvinnor i USA respektive Turkiet. Utan 

hänsyn till nationskulturen i USA kan man diskutera om denna starka respekt för titlar inom 

turkiska akademin, beror på att både akademisk yrkeskultur och turkisk nationskultur 

definieras av tillskrivning och maktdistans. I och med att olika kulturnivåer verkar samtidigt 

(Schein, 2010), ger denna situation indikation på att när olika nivåer har samma karaktär, kan 

effekterna av dessa förstärkas. Det vill säga att tillskrivning och den stora maktdistansen inom 

akademins yrkeskultur förstärks ytterligare i Turkiet på grund av en nationskultur som även 

den karakteriseras av tillskrivning och stor maktdistans.  

 

Den starka hållningen till det hierarkiska systemet innebär att personer med höga positioner 

sällan ifrågasätts om sin status eller auktoritet (Hofstede, 1991) vilken i Turkiet kan verka 

gynnande för kvinnor på höga positioner. Maktdistans och tillskrivning är så stark i Turkiet att 

de dominerar andra influenser som finns på kvinnan i samhället, exempelvis influenser från 

en konservativ regering, då kvinnor på höga positioner trots detta respekteras.  

 

En kombination av lägre maktdistans och kvinnors generellt lägre status än män, skulle kunna 

betyda större svårigheter för en kvinna att behålla sin auktoritet, vilket en respondent 

exempelvis upplevde i USA. Kulturernas stora maktdistans och tillskrivning kan därför ses 

som gynnande för yrkesverksamma kvinnor som redan nått en viss position inom akademin 

då respekt för titlar och hierarkiska system överträffar ojämställdhet mellan könen. Kvinnors 

ställning i den turkiska kulturen beror således till stor grad av hennes övriga status i samhället.  
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Man kan dock resonera att stor maktdistans och hierarkiska system med tillskrivna titlar kan 

försvåra möjligheter för kvinnor på lägre positioner att avancera, särskilt i mer konservativa 

områden. Detta exempelvis då kvinnor anses behöva prestera mer än män, samtidigt som de 

väntas ha huvudansvaret för familjen, vilket gör att tidsbrist blir ett hinder för deras befordran. 

En stor maktdistans innebär också att distansen till seniora positioner är större (Hofstede, 

1991) vilket kan försvåra karriärsmöjligheter ytterligare. 

 

Det finns även antydan till att graden av maktdistans och tillskrivning skiljer sig mellan könen 

då samtliga respondenter menar att kvinnor måste prestera och bevisa mer än män på samma 

position i akademin. Detta indikerar att, trots en generell dragning mot tillskrivning, kvinnor 

är utav ett något större behov av prestation. Detta kan bero på att den akademisk yrkeskultur, 

som för kvinnor drar mer mot prestation, dominerar över den rådande nationskulturen i 

influens på kvinnan. 

 

6.3 En diffus nationskultur och en diffus yrkeskutur  

Svaren från intervjuerna ger en uppfattning att hög maktdistans, stark influens av tillskrivning 

och diffus är sammanlänkade. Med stor maktdistans följer betydelsen av titlar som beskrivs 

av tillskrivning. Med den stora makt givet efter en viss titel, är det inte förvånande att dessa 

titlar även följer med i privatlivet som relaterar till diffusa kulturer. Turkiets och akademins 

relation till specifik – diffus (Trompenaars & Hampden-Turner, 2000) var dock inte lika 

påtaglig då det beror på kontext. Trots att både nationskultur och yrkeskultur definieras som 

diffus i Turkiet, var svaren inte helt självklara vilket tyder på att det inte är ett lika starkt 

karaktärsdrag som exempelvis tillskrivning.  

 

En starkt diffus yrkeskultur kan i kombination med den starka graden av tillskrivning och 

maktdistans, vara positiv för kvinnor på seniora positioner i akademin, i och med att titeln och 

status följer med även utanför arbetsplatsen (Trompenaars & Hampden-Turner, 2000). Denna 

analys stärks av respondenternas påståenden att utbildning och titlar leder till att kvinnan 

friskrivs från många andra påtryckningar från samhället. Å andra sidan kan detta också betyda, 

som en respondent antydde, att en kvinna med ett dåligt ansett yrke missgynnas av den diffusa 
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karaktären då hon får dåligt rykte även i andra sammanhang (Trompenaars & Hampden-

Turner, 2000). 

 

6.4. Måttligt osäkerhetsundvikande i nationskultur och yrkeskultur 

Studiens resultat gällande osäkerhetsundvikande (Hofstede, 1991) har genom respondenternas 

splittrade svar samt olikhet mot resultatet från tidigare forskning, försvårat möjligheten att dra 

slutsatser. Det kan dock ses som en grundläggande förutsättning att yrkeskulturen inom 

akademin i Turkiet inte är starkt osäkerhetsundvikande, då detta i stor utsträckning skulle 

utesluta kvinnor från högre positioner. Yrkeskulturen inom just akademin verkar relativt 

framåtblickande och fri i jämförelse med dagens konservativa regering i landet och därmed 

gynnande för kvinnors karriär och status. Sett till strukturen är dock även yrkeskulturen 

konservativ och svår att förändra. Detta verkar dock inte utgöra några större problem, men 

kan tänkas bidra till att kvinnor, trots närvarande vid höga positioner, behöver prestera och 

hävda sig mer än män, då jämställdhetsarbete inte införts i strukturerna. 

 

6.5.  Cultural Tightness och summering av analys 

Genomgående i empirin är att samtliga påtryckningar på kvinnor, verkar minska med status. 

Detta indikerar att Cultural Tightness (Gelfand, Nishii & Raver, 2006), som framgår som 

stark i det turkiska samhället, minskar över kvinnan med hjälp av utbildning, ansedd bakgrund 

eller i andra bemärkningar hög status. Cultural Tightness varierar även mellan områden, där 

urbaniserade områden är mer fria och individualistiska, och andra områden är mer religiösa, 

konservativa, kollektivistiska och således tighta. Med detta kan man även se hur kvinnans roll 

varierar med samma aspekter. 
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7.Slutsats  
Denna uppsats har studerat hur kultur influerar strukturer och beteenden inom yrkeslivet. Vi 

har undersökt hur olika kulturella aspekter påverkar kvinnans roll och möjligheter till karriär 

inom akademin, och mer specifikt i Turkiet. Fokus har varit på nationskulturens influens, men 

vid specificering till en enskild bransch har vi även undersökt yrkesspecifika karaktärsdrag 

oberoende av den nationskultur som syns i övriga samhället. Uppsatsens relevans finns i att 

öka förståelsen för de abstrakta effekter av kulturen som hämmar eller gynnar kvinnors 

yrkesmässiga karriär inom akademin. Genom ökad förståelse för kulturella krafter bakom eget 

och andras beteende kan det finnas verktyg för större framgång. Mer specifikt har följande 

påståenden testats:  

 

 Turkiets nationskultur speglas i organisationer och kommer därför synas i akademin 

och således påverka kvinnors roll inom akademin. 

 

 Akademin har en yrkeskultur som influerar kvinnors roll oavsett nationskultur. 

 

Arbetets empiriska resultat visar att det går att skapa en bild av hur nationskultur speglas i 

akademin, att det finns en viss yrkeskultur och att båda påverkar kvinnans roll. Därmed 

möjliggörs en slutsats om båda av arbetets två påståenden som sanna.  Relaterat till de 

påståenden arbetet ämnar testa presenteras en sammanfattning av slutsatser som kan dras 

utifrån föregående analys. 

7.1. Turkiets nationskultur speglas i organisationer och kommer därför 
synas i akademin och således påverka kvinnors roll inom akademin 

Studiens resultat indikerar att den turkiska nationskulturen återspeglas inom akademin i landet 

i många avseenden, exempelvis genom att vara diffus, samt präglas av stor maktdistans och 

tillskrivning. Vidare bidrar den turkiska nationskulturen med en mer konservativ och 

begränsande syn på kvinnor och kvinnors roll, vilken är större i mer religiösa områden i 

landet. Genom att uppnå högre status i samhället, med hjälp av exempelvis utbildning, ansedd 

bakgrund eller prestigefullt yrke, kan kvinnan friskrivas dessa mer konservativa normer och 

värderingar och därmed klättra i nationskulturens hierarkiska struktur. Med detta resultat som 

grund är det således möjligt att hänvisa till indikationer att det första av arbetets två 

påståenden är sant.  
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7.2. Akademin har en yrkeskultur som influerar kvinnors roll oavsett 
nationskultur 

Studiens resultat indikerar att det finns en nationsöverskridande yrkeskultur inom akademin 

och den generellt kan kännetecknas av maktdistans och tillskrivning, är diffus och starkt 

individualistisk. De individualistiska karaktärsdragen inom akademin i Turkiet har 

identifierats trots en kollektivistisk nationskultur vilket indikerar det andra av arbetets två 

påståenden som korrekt. I Turkiet är influenser från den akademiska yrkeskulturen mer 

gynnande för kvinnan än influenser från den nationella genom att exempelvis minska den 

konservativa synen på kvinnans roll med dess kollektivistiska förpliktelser och begränsad 

frihet att ta egna beslut. I detta har individualismen en stor betydelse då den är avgörande för 

kvinnan möjlighet att inleda en karriär. Med karriär kan maktdistans och tillskrivning bli till 

hennes fördel även utanför arbetsplatsen då hon bär med sig sin status och titel i andra 

sammanhang, vilket i sin tur minskar Cultural Tightness som binder henne till konservativa 

värderingar.   

 

7.3. Arbetets betydelse för samhället 

Kultur på olika nivåers effekt och influens på kvinnans roll inom akademin sammanfattas i 

vissa hämmande och gynnande aspekter. Återkommande är betydelsen av titlar och status i 

det turkiska samhället. Med karriär eller andra titlar minskar Cultural Tightness avseende 

exempelvis konservativa värderingar över kvinnor samt ger större frihet då kulturella normer 

och regler gäller samhällets elit i mindre utsträckning. I och med den turkiska kulturens tighta 

karaktär anser vi att reformer och strukturella regler kan vara nödvändiga för att öka 

jämställdheten i samhället. Detta sett till att den turkiska akademin genomgått en reform som 

ökat den kvinnliga representationen, som baserat på denna uppsats, kan anses haft positiva 

effekter på kvinnors situation. Sådana reformer kan behövas för att förändra annars tighta och 

svårförändrade kulturer, men som tidigare forskning indikerat, betyder en tight kultur också 

att man sedan håller fast vid sådana reformer. Med nations- och yrkeskulturens prägling av 

stor maktdistans och tillskrivning kan det argumenteras för att behovet ligger i reformer som 

från början “lyfter” kvinnor till högre positioner, genom exempelvis ökad utbildning eller 

anställning. Väl på dessa positioner bidrar både nations- och yrkeskulturens karaktäristiska 

drag maktdistans och tillskrivning till att stärka kvinnans position i övriga samhället. 
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Konservativa värderingar ses som det största hotet där makt och status är bästa vägen att 

friskriva sig dessa förpliktelser, varför vi angående kulturers påverkan på kvinnor vill 

poängtera vikten av utbildning för att kunna vinna respekt och frihet. 

 

7.4. Förslag till vidare forskning 

Vid tolkning av resultat och slutsats angående den turkiska nationsskulturen vill vi lägga 

tonvikt vid att den inte är homogen och kan variera markant i olika delar av landet. Detta 

gäller även för den akademiska yrkeskulturen vilken tydligt kan variera beroende på 

påverkande faktorer och omständigheter. Trots att denna studies resultat inte bör användas för 

att dra några säkerställda slutsatser kring den turkiska nationskulturen, den akademiska 

yrkeskulturen eller dess påverkan på kvinnor, har arbetet ändå berört ett aktuellt och intressant 

ämne. Då arbetets utgått från Hofstedes (1991) och Trompenaars (2000) kultur dimensioner 

finns det utrymme att vidare undersöka fenomenet kultur utifrån andra aspekter och 

karaktärsdrag än ovan nämnda. Båda teorierna är skapade utifrån ett perspektiv som skulle 

kunna benämnas som västerländsk med dess preferenser, uppfattning och antaganden. Således 

anser vi att det är av intresse att angripa ämnet ur andra synvinklar och uppfattningar. 

 

Vidare anser vi även att det finns ett behov av vidare forskning vilken består av kvantitativa 

undersökningar som angriper ämnet vår studie berört. Som ett komplement till vårt kvalitativa 

resultat skulle kvantitativa undersökningar med mer konkret data och större bredd behöva 

göras för att möjliggöra en mer säkerställd konklusion om den turkiska nationskulturen så väl 

som den akademiska yrkeskulturen. 

 

Det finns även ett behov av att precisera vidare forskning kring kulturella skillnader mellan 

landsbygd och större städer i Turkiet. Det är också av intresse att undersöka variation mellan 

olika samhällsklasser och deras uppfattning av den turkiska kulturen. I likhet med detta förslår 

vi även forskning av kvinnors situation i det turkiska samhällets lägre och mindre 

priviligierade klasser. Detta då denna studies respondenter (2, 4, 5) har indikerat att kvinnor 

med högre status, från prominenta familjer eller med mer prestigefyllda yrken inte möter och 

upplever samma patriarkala behandling som kvinnor i samhällets lägre klasser. 
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Utöver detta kan det argumenteras för ett behov av att angripa berört ämne utifrån ett manligt 

perspektiv genom att dels inkludera ett större manligt urval och deras syn på kvinnor inom 

den turkiska akademin, men också genom att studera män inom akademin i Turkiet.  

7.5. Källkritik 

Det är möjligt att finna flertalet kritiska aspekter i Hofstedes så väl som i Trompenaars teorier 

och kulturella dimensioner. Detta framfördes bland annat av studiens respondenter som 

påpekade att Hofstedes dimensioner och dess antaganden baseras på västerländska ideal, 

falska premisser och icke korrekta antaganden. Vi har varit väl medvetna om denna kritik och 

finner själva kritiska punkter i de båda teorierna. Däremot har dessa två teorier ändå använts 

som arbetets teoretiska ramverk då vi ämnat just generera en generaliserad bild av turkisk 

nationskultur och akademisk yrkeskultur. Teorierna har givit en grundläggande bild av de 

båda kulturerna vilka ansetts adekvat till arbetets nivå men vi vill dock tydliggöra att kritik 

mot arbetets teoretiska ramverk har funnits i åtanke.   
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Bilaga 1 

Respondenterna 

 

 Respondent 1 är doktorand vid avdelningen för information och media vid ett stort universitet 

i Sverige. Han är uppvuxen i Turkiet där han även erhållit sin kandidatexamen. Han har 

dessutom erhållit en masterexamen från Scotland och har erfarenhet av arbete vid ett stort 

turkiskt privat universitet som både lärar- och forskarassistent. 

  

Respondent 2 har amerikanskt ursprung och är professor i Antropologi vid ett större och högt 

ansett universitet i USA. Hon har lång erfarenhet och kunskap i turkisk kultur i vilket ämne 

hon publicerat böcker och studier.  

  

Respondent 3 är professor i International Management och Cross Cultural beteende. Hon är 

även rektor vid ett av Turkiets största privata universitet och har erfarenhet av seniora 

positioner inom akademin i USA och Frankrike. 

  

Respondent 4 är professor i media- och kommunikationsvetenskap vid två utav de största 

universiteten i Stockholm. Hon är från Turkiet och erfarenhet av studier och arbete vid 

universitet i Turkiet och USA. 

  

Respondent 5 är professor i kommunikation och kultur vid ett ansett privat universitet i 

Turkiet. Hon är uppvuxen i Turkiet och har även erfarenhet av studier och arbete vid 

universitetsväsendet i USA. 

  

Respondent 6 är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm där hon forskar 

och undervisar i företagande och kultur.  Hon är dessutom medförfattare till antologin “179 år 

av ensamhet”. 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till intervjuer utförda på engelska gällande både turkisk 
nationskultur och akademisk yrkeskultur.  

Frågor gällande den turkiska nationskulturen:  

 Tell us about yourself and experiences from working at universities and Turkey. 

 If you would generalise Turkish culture, how would you describe it with just a few 

words? 

 How would you describe the culture in Turkey in relation to these aspects? 

- Power Distance  

- Masculinity/ femininity  

- Uncertainty avoidance index  

- Individualism/collectivism 

- Specific / Diffuse 

- Achievement / Ascription 

 

 How would you describe people in Turkey’s general relation to cultural norms and 

rules? 

 Do you consider the culture homogeneous? I.e is there one clear culture and one ‘way 

to behave’, or several different? 

 To what extent are norms and rules followed and practiced?  

 What happens if you brake cultural norms and rules or in any way act differently than 

the accepted or ‘normal’ pattern of behaviour? 

 How do you perceive the general attitude towards change in society? Eg, follow new 

‘trends’, or bound to tradition?  

 How would conservative would you say that the Turkish society is? 

 How does society take on gender equality related issues? I.e is it a commonly 

discussed issue? Describe the development; has there been a clear change? 
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Frågor gällanden den akademiska yrkeskulturen:  

 Of the professors at the university (you’ve been working at or have experience from) 

how is the proportion/ ratio of male and female professors? Majority men or women? 

On the more senior positions, are more of them men or women? Or quite 50-50? 

 

 If you would generalise the culture within the academia, how would you describe it 

with just a few words? 

 How would you describe the culture within the academia in relation to these aspects? 

- Power Distance  

- Masculinity/ femininity  

- Uncertainty avoidance index  

- Individualism/collectivism 

- Specific / Diffuse 

- Achievement / Ascription 

 

 How would you describe people working within the academia general relation to 

norms and rules? Do you consider the culture homogeneous? I.e is there one clear 

culture and one ‘way to behave’, or several different? 

 To what extent are norms and rules followed and practiced?  

 What happens if you brake cultural norms and rules or in any way act differently than 

the accepted or ‘normal’ pattern of behaviour? 

 How conservative would you say the academia is? 

 Within the academia, how are gender equality related issues being dealt with? I.e is it 

a commonly discussed issue? Describe the development, has there been a clear change? 

 

 Your opinions and thoughts about our research question: How does the Turkish 

culture affect women in their leader roles? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till intervju utförd på svenska gällande den akademiska 
yrkeskulturen. 

 Berätta lite om du själv och din erfarenhet av att arbeta inom akademin i Sverige och 

internationellt? 

 

 Om du skulle generalisera yrkeskulturen inom akademin, hur skulle du då beskriva 

den med några få ord? 

 

 Hur skulle du beskriva kulturen på din arbetsplats (akademin) i förhållande till dessa 

dimensioner? 

- Power Distance  

- Masculinity/ femininity  

- Uncertainty avoidance index  

- Individualism/collectivism 

- Specific / Diffuse 

- Achievement / Ascription 

 

 Uppfattar du akademin som en homogen kultur med ett specifikt sätt att vara och bete 

sig.  

 Uppfattar du att det finns normer och regler man bör följa på din arbetsplats? Finns en 

medvetenhet kring dessa? I vilken utsträckning följs dessa?  

 Vad händer om man bryter mot normer och vanliga beteendemönster inom akademin? 

 Hur konservativt skulle du säga att den akademiska kulturen är?  

 Hur skulle du säga att fördelningen av arbetande män och kvinnor arbetande inom 

akademin ser ut? Hur ser detta ut vid mer seniora positioner? 

 Beskriv hur din arbetsplats ser på/ tar sig an jämställdhetsfrågor 
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 Finns det en jämställdhetsplan? / Arbetar man med jämställdhetsfrågor? Hur har 

utvecklingen sett ut? 

 Hur vanligt tror du det är med jämställdhetsarbete/fokus inom akademin, generellt? 

 

 


