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Lärandemål
Efter godkänd kurs skall den forskarstuderande visa förmåga att:

- Redogöra för och förhålla sig analytiskt och reflexivt till olika teoretiska 
perspektiv

- Omsätta teoretiska kunskaper i tänkande kring den egna forskningens design och 
visa på metodologisk färdighet att utföra en intersektionell analys

- Utifrån ett intersektionellt perspektiv förhålla sig etiskt och med politisk 
medvetenhet till vetenskaplig kunskapsproduktion

Syfte

Syftet med kursen är att forskarstuderande ska fördjupa förståelsen för 
intersektionalitet i arbetslivet, i teoretiskt och metodologiskt avseende, med 
särskilt fokus på olika idéströmningar inom detta forskningsfält.

Ansvarig fakultet Fakulteten för humanvetenskap

Kursplan för:

Sociologi, Intersektionella perspektiv på arbetsliv, 7,5 hp
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Undervisning
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen examinaras genom hemtentamen.

Betygsskala
Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Behörighet
För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på 
forskarnivå, samt kan tillgodoräkna sig kursen i sin forskarutbildning. Person som 
har annan ej tidsbegränsad anställning vid Mittuniversitetet kan, i mån av plats 
och i det fall omständigheterna i övrigt medger det, beredas tillfälle att delta i 
kurser på forskarnivå i det fall kravet på allmän och särskild behörighet är uppfyllt 
och att personen deltar i kursen inom ramen för sin anställning.

Innehåll
Kursen fokuserar hur intersektionella perspektiv på arbetsliv har utvecklats i 
anslutning till olika intellektuella traditioner, däribland kritisk teori, feminism och 
postkolonialism. Kursen behandlar hur olika teoretiska perspektiv kombinerar 
individuella, symboliska och strukturella analysnivåer för att besvara frågor som: 
Hur skapas ojämlikheter i arbetslivet idag och varför? Och med vilka 
konsekvenser? Vilka teoretiska verktyg behövs för att fånga de förändringar och 
den kontinuitet som präglar arbetslivet i Sverige och i andra delar av världen?
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Litteratur
Obligatorisk litteratur
Författare/red: Angelika Sjöstedt, Katarina Giritli Nygren & Marianna Fotaki (red.)
Titel: Working Life and Gender Inequality. Intersectional Perspectives and the 

Spatial Practices of Peripheralization
Upplaga: 2021
Förlag: Routledge
Kommentar: Valda delar

Författare: Brenna Bhandar
Artikeltitel: Property, law and race: modes of abstraction
Tidskrift UC Irvine Law Review
År/Volym/nr/sidor: 2014/4/1/203-218

Författare/red: Jennifer C Nash
Titel: Black Feminism Reimagined. After Intersectionality
Upplaga: 2019
Förlag: Duke Press

Författare: Joan Acker
Artikeltitel: Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in Organizations
Tidskrift Gender & Society
År/Volym/nr/sidor: 2006/20/4/441-464

Författare/red: Kristina Boréus, Anders Neergaard & Lena Sohl (red.)
Titel: Ojämlika arbetsplatser: Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet
Upplaga: 2021
Förlag: Nordic Academic Press
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Magnus Granberg
Titel: Varan som intersektionell form
Förlag: Opublicerat manuskript
Kommentar: Tillhandahålls av lärare

Författare/red: Maya Gonzales
Titel: The logic of gender: the separation of spheres and the process of abjection
Upplaga: 2013 nr 3
Förlag: Endnotes
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