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Abstract 

 

A large body of research has examined the organizational factors that affect the existents of 

gender inequality in organizations. Fewer studies examines the existing research on gender 

inequality. Utilizing a systematic review of existing research, the results in general suggest that 

the organizational structures; power and hierarchy effect gender inequality significant. The 

researchers differ in their results in detail but on a more abstract level, they all argue for the 

importance of the social norms.  

 

Every worldview is a different way to approach and study a shared reality. By exploring and 

analyzing which collection of logical held together basic assumptions, concepts a proposition 

that orientates the researchers thinking this paper also aims to examine the objective of each 

researcher and their way of seeing social reality.  

 

It is concluded that there needs to be a radical change in today’s organizational structures power 

and hierarchy that has built upon on deeply embedded substructure of gender difference. 
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1.Begreppsförklaringar  
Följande definitioner är våra centrala begrepp som kommer att användas genom studien. 

 

Könsdiskriminering  

 

"is gendered means that advantage and disadvantage, exploitation and control, action and 

emotion, meaning and identity, are patterned through and in terms of a distinction between 

male and female” (Acker, 1990 s. 146). Följande citat förklarar att könsdiskriminering är när 

män eller kvinnor blir negativt särbehandlade på grund av sin könstillhörighet. Motsatsen till 

könsdiskriminering är jämställdhet, där män och kvinnor har samma rättigheter och möjligheter 

oavsett kön.    

 

Organisationsstruktur  

 

Organisationsstruktur är en samlad beteckning för hur organisationen delar upp, styr och 

koordinerar sina arbetsuppgifter mot stabila beteendemönster. Struktur står för sammanfogning 

där man föreställer sig en övergripande strukturuppbyggnad av flera mindre delstrukturer. 

Struktur definieras här som en stabil ordning av komponenter som helhet. Struktur ingår ofta i 

praktiska diskussioner inom organisationer såsom hierarki och beslutsregler, dock är 

strukturerna inte alltid synliga eller lättillgängliga, det kan handla om en underliggande dold 

struktur vilket en maktstruktur kan gestalta (Kanter, 1975). Organisationsstrukturer är en viktig 

bestämmande faktor för beteende i organisationer och kan vara avgörande för att uppnå ordning 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Ordningen som sätts av organisationsstrukturer påverkar 

i sin tur hur könsdiskriminering utspelar sig i organisationer. 

 

Hierarkistrukturer  

 

Hierarkistrukturer visar de uttalade positionerna som varje medarbetare har samt uttalade 

arbetsförhållanden mellan dessa i en organisation. Den visar även vilka positioner som kan leda 

vidare till högre positioner i hierarkin och hur många möjligheter till tillväxt en viss position 

har (Kanter, 1975). För kvinnor ser vägen till högt hierarkiska positioner ofta inte likadan ut 

som för män. Kvinnor återfinns i låga positioner. Hur kvinnor och män blir fördelade i dessa 

strukturella positioner och hur skillnaderna i uppdelningen ser ut blir viktigt för att förstå hur 

beteende och inställning till könsdiskriminering ser ut och vad de beror på (Kanter, 1975). 

Strukturerna kan förstärka och underbygga könsuppdelningar. De kan även påverka till att 

reproducera könsnormer och förväntningar i samhället (Kanter, 1975).  

 

Maktstrukturer  

 

Makt är det inflytandet som en individ har för att kunna påverka andra. De som har makt är de 

personer som kan vara inflytelserika utöver gränserna för sina formellt uttalade positioner 

hierarkiskt sätt (Kanter, 1975). Makt kommer i olika former i organisationer där tillgång till 

viktiga kontakter och resurser är en av de viktigaste faktorerna (Fagenson, 1990). Goda 
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kontakter kan påverka till en fördelaktig placering i befattning som ger karriärmöjligheter. Med 

goda kontakter till andra makthavare ges även ett större inflytande på besluttagande, ledning 

och i organisationen som helhet. Makt kan tillfredsställa egna behov och önskemål (Kanter, 

1977, citerad i Fagenson, 1990). Individer med låg andel makt begränsas i möjligheter att agera 

för egen räkning (Fagenson, 1990). 

 

Kvinnor återfinns vanligtvis på positioner med låg andel makt medans män återfinns på de 

högre maktpositionerna (Powell, 1988, citerad i Fagenson, 1990). Män är överrepresenterade i 

positioner med organisatoriska makt vilket bidrar till att reproducera ojämlika möjligheter 

mellan kvinnor och män (Stainback, Kleiner & Skaggs, 2016). Män besitter maskulina 

egenskaper vilket föredras i organisationer, det pådriver könsegregeringar där varken män eller 

kvinnor vill förknippas med feminina attribut (Fagenson, 1990). Individer som återfinns högt i 

makthierarkin ser sig själva i maskulina termer, som starka och självständiga för att de kan 

tillfredsställa sina egna behov snarare än att behöva vara beroende av någon annan (Kanter, 

1975). Män antas ha maskulin karaktär och kvinnor antas ha feminin karaktär, karaktärer 

associeras med deras position i organisationer, inte efter deras kön (Fagenson, 1990) 
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2. Inledning   

Det finns en stor medvetenhet och insikt hos allmänheten kring den utbredda 

könsdiskriminering som återfinns inom organisationer. Det kan läsas om det dagligen i 

tidningar och det är ett ämne som diskuteras flitigt i media. Trots det, spenderar de flesta av oss 

våra dagar i organisationer som nästan helt är dominerade av män (Muller-Kahle & Schiehll, 

2013). Där positionerna med störst andel makt fylls av män, med undantag för kvinnan som 

intar ett maskulint beteende för att passa in (Acker, 1990). Alvesson och Billing (1992) 

argumenterar för och visar på utvecklingen av högt uppsatta kvinnor i organisationer 

historiskt.  Forskarna skriver att cirka 45 procent av alla människor på arbetsmarknaden i 

västerländska länder var kvinnor, utav 45 procent var endast cirka 1-2 procent av dem på 

topposition varav cirka 5-10 procent var chefer med lägre befattning i hierarkin. I dagsläget är 

det endast 25 procent som är kvinnor i styrelser inom EU (ekonomifakta, 2017). Det är en liten 

förändring avseende utvecklingen av högst uppsatta kvinnor i organisationer historiskt sett, i 

praktiken råder det fortfarande könsdiskriminering i organisationer (Alexiou, 2005) 

 

Forskningen kring könsdiskriminering i organisationer sträcker sig över en lång tidsperiod och 

har sedan år 1970 då könsdiskriminering fick stor uppmärksamhet, studerats flitigt. Det har 

resulterat i en rad olika forskare som har engagerat och intresserat sig för ämnet vilket i sin tur 

har resulterat i att en rad olika aspekter har belysts med differentierade slutsatser (Alvesson & 

Billing, 1992).  

 

Fagenson (1990) påtalar problematiken av en differentierad forskning där fokus bör ligga på 

organisatoriska strukturella variabler vilket kan vara grunden och framkallandet av 

könsdiskriminering (Fagenson, 1986; Mainiero, 1986; Tsui & Gutek, 1984, citerad i Alvesson 

& Billing, 1992). Även forskaren Ferguson (1984) stödjer Fagenson (1990), forskaren 

argumenterar även för att det är problematiskt med att fokusera på forskning utifrån endast män, 

vilket man historiskt sett har gjort. Forskningen ger då makt till män i arbetslivet då 

organisationsstudier blir grundade på manliga värderingar och regler vilket försvårar det för 

kvinnor.  

 

Ely (1995) menar på att forskningen i stor utsträckning har varit ineffektiv för att producera 

önskade resultat för kvinnor. Anledningen är att det inte har getts någon uppmärksamhet till var 

i en organisationshierarki könsdiskrimineringar uppträder. Ely (1995) hävdar vidare att forskare 

även har misslyckats med att undersöka den roll som makten spelar för att forma kvinnors 

arbetserfarenhet i hierarkiska organisationer. Fagerson (1990) likt Ferguson (1984) hävdar att 

forskningen inte skall studera kvinnans position i organisationer, utan snarare fokusera på att 

studera vad som ligger bakom dess positioner i organisationen och här se till 

organisationsstrukturer (Alvesson & Billing, 1992). 

 

Acker (1990) skriver i sin forskning att de flesta forskarna, även inom genusforskning, antar att 

organisationsstrukturen hierarki och makt är könsneutral och därmed inte har en påverkande 

effekt på könsdiskriminering. Något som han ställer sig starkt kritisk mot där han argumenterar 

för att könsskillnader uppstår på grund av organisationsstrukturer som makt och hierarki. Det 
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förklaras med att synen på medarbetare sker genom dessa strukturer som marginaliserar kvinnor 

och bidrar till könssegregering inom organisationer.  

 

Ackers (1990) genusforskning stöds av senare studier, som påvisar hur diskriminerade 

strukturer upprätthåller könssegregeringen. Ett flertal studier visar på att könssegregeringen 

minskar kvinnors ställning på arbetsplatsen. Att män har högre positioner och makt förklaras 

av sänkta förväntningar på kvinnors presentationer (Kmec 2007; Ridgeway 2011, citerad i 

Stainback et al., 2016). Detta tenderar att bidra till stereotyper och exkludering av kvinnor från 

högre positioner och hålla kvinnor utanför högre maskulina statusyrken (Reskin 2003; 

Stainback, Tomaskovic, och Skaggs 2010, citerad i Stainback et al., 2016). Andra studier visar 

på att kvinnor har svårt att få tillgång till högre positioner, även om kvinnor får tillgång till 

dessa positioner, har de begränsad förmåga att påverka könsdiskrimineringen på nivåer under 

dem själva. Detta för att deras makt att verkställa förändring begränsas av styrkan i befintliga 

organisatoriska och institutionella normer (Acker 1990, 2006; se även Berrey 2014, citerad i 

Staiback et al., 2016) 

 

Forskarnas ifrågasättande och sätt att se på påverkan på könsdiskriminering väcker intresse och 

stärker vår ambition att se hur könsdiskriminering kan förklaras av organisationsstrukturerna 

hierarki och makt. Utifrån tidigare forskning kring hur organisationsstrukturerna kan förklara 

könsdiskrimineringen, finner vi en differentierad bild och en brist på jämförbarhet. 

 

2.1 Problemdiskussion   

 
Det saknas en kartläggning av befintlig forskning på hur makt-och hierarkistrukturer kan 

påverka könsdiskriminering i organisationer. Forskningen har haft ambitionen att ge nya bidrag 

snarare än att jämföra de befintliga studierna. Här finns ett behov av att genomföra en 

systematisk litteraturstudie till varför forskningen på området inte har kommit längre. I kontrast 

till tidigare litteraturstudier som saknar en noggrann kartläggning ger den systematiska 

litteraturstudien en djupgående analys till hur och varför forskarna ser att makt och 

hierarkistrukturer förklarar   könsdiskriminering. 

 

Briner och Denyer (2012) konstaterar att en majoritet av forskare inom management tycks vara 

mer fokuserade på att identifiera nya forskningsfrågor snarare än att studera tidigare forskningar 

och utveckla en djup förståelse kring ett befintligt kunskapsområde. Tranfield, Denyer och 

Smart (2003) diskuterar den systematiska litteraturstudier tillämpad på management och 

argumenterar för att denna metod skulle kunna fylla detta kunskapsgap. Trainfield et al. (2003) 

hävdar att de forskningsmetoder som används inom organisations och managements studier 

fokuserar enbart på metoder för primärforskning, det vill säga insamling och analys för nya 

data, motsats till sekundär forskning som undersöker befintlig forskning. Det blir problematisk 

när många forskare gör säkra uttalanden avseende resultat som baseras på tidigare forskningar, 

när de saknar en helhetsbild om det nuvarande kunskapstillståndet (Briner & Denyer, 2012). 

Därför blir det av vikt att studier inom management anammar en sekundär forskning och gör 

en mer noggrann och djupgående forskningsmetod tillämpas (Tranfield et al., 2003).   
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Utifrån det ovanstående problematiken som presenterades, ser vi behovet av att undersöka 

befintlig forskning. Här krävs en systematisk, metodisk och kritisk granskning av forskningen 

utifrån ett vetenskapligt syfte för att kunna presentera och ställa de differentierade studierna 

mot varandra. Detta gör vi genom att använda systematiska metoder för att kartlägga studier 

som berör hierarki-och maktstrukturers påverkan på könsdiskriminering inom organisationer.  

Valet av hierarki- och maktstrukturer beror på att det inte finns en systematisk litteraturstudie 

med koppling till könsdiskriminering i organisationer.  

 

2.2 Frågeställning & Syfte  

Hur förklaras könsdiskriminering utifrån makt och hierarkistrukturer av tidigare forskning? 

 

Syftet med en systematisk litteraturstudie är att undersöka vad forskningen säger om makt- och 

hierarkistrukturers påverkan på könsdiskriminering. Utifrån en kritisk granskning och 

kartläggning av tidigare forskningsstudier ämnar vi ställa de differentierade studierna mot 

varandra för att få en mer sammanhållen bild av var forskningen står idag.  Med en ökad 

förståelse för makt-och hierarkistrukturers påverkan på könsdiskriminering får vi dessutom 

bättre insikt om problematiken som påverkar många kvinnors karriärsutveckling och yrkesliv.  

 

3. Metod   

3.1 Forskningsdesign  

Litteraturstudier kan göras på olika sätt, Tranfield et al. (2003) presenterar ett systematiskt 

tillvägagångssätt som skiljer sig från det traditionella tillvägagångsättet. Den traditionella 

litteraturgenomgången är av berättande karaktär där den fokuserar på att enbart presentera 

resultaten från forskning och utelämnar ett djupgående analyserande perspektiv. Den saknar 

även en noggrant utformad metod och missar därför många gånger bakomliggande faktorer till 

forskningens resultat (Tranfield et al., 2003). I kontrast till den traditionella 

litteraturgranskningen belyser vår studie, med den systematiska granskningen, även andra 

aspekter utöver resultatet såsom metodologiska utgångspunkter och forskarnas synsätt utifrån 

Burrell och Morgans (1979) paradigmatiska klassificering. Genom det blir det möjligt att se 

vad som ligger bakom forskningens resultat och forskarens synsätt för att skapa en förståelse 

kring studiernas resultat (Tranfield et al., 2003). Genom att se till forskarnas synsätt, metoder 

och perspektiv får vi en förklaring till utfallet vilket medför en högre validitet (Fink, 1998; Hart, 

1998, citerad i Tranfield et al., 2003). Detta kommer vi att presentera närmare i kapitel 3.3 i 

metodavsnittet. Enligt Tranfield et al. (2003) stärks både studiens reliabilitet och validitet med 

en systematisk litteraturstudie. Vilket innebär en hög pålitlighet och trovärdighet när den blir 

replikerbar och transparant. Det blir möjligt när det är möjligt att återupprepa studien, vilket 

uppnås när forskarens val under studiens gång motiveras så som vi ämnar göra i denna studie 

(Tranfield et al., 2003).   
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3.2. Datainsamling  

3.2.1 Söktermer    

Urvalet av artiklar som har legat till grund för granskningen är framtagna genom databasen 

Primo (Primo, 2017). Då tjänsten tillhandahålls av Örebro Universitetsbibliotek och ger oss 

tillgång till forskningspublikationer i elektronisk form. Vid sökningen har vi använt oss av våra 

framtagna söktermer: hierarchy, power, organization och gender.  

 

I sökfältet har vi använt oss av dessa nyckelord istället för titel eller författare för att undvika 

att avgränsa sökningen. Vi har genererat våra söktermer utifrån ett samspel mellan vår 

forskningsfråga, tjänsten EBSCO och läsning av artiklarnas sammanfattning för att se vanligt 

tillämpade begrepp i artiklar på forskningsområdet (EBSCO, 2017). Från läsningen av 

sammanfattningarna kunde vi se återkommande begrepp som används i studier kring 

könsdiskriminering i förhållande till makt och hierarkistrukturer. Vi använde oss sedan av 

tjänsten EBSCO för att få fram närliggande söktermer till våra ursprungstermer som används 

vid sökning av artiklar och relaterade dessa till vår forskningsfråga för att se dess relevans. 

Genom EBSCO fås söktermer fram som genererar mer forskningsstudier som besvarar 

forskningsfrågan (EBSCO, 2017). 

 

I sökfältet skrev vi in gender equality och från det genererade tjänsten att gender är begreppet 

som används i vetenskapliga artiklar. Samma process gjordes med begreppet power och 

hierarchy där ursprungsordet var power structure och hierarchy structure. Organization valde 

vi för att få upp artiklar som studerar könsdiskriminering inom organisationsteori. Utifrån vår 

läsning av artiklarnas sammanfattningar kunde vi se vilka centrala begrepp som var mest 

förekommande i studierna, vilket stämde överens med de söktermerna som EBSCO genererade.  

Eftersom syftet med studien är att generera en sammanhållen bild av vart forskningen står idag 

är det av vikt att täcka den forskning som finns inom området (Briner & Denyer, 2012). Vi har 

därför valt att kombinera söktermerna; hierarchy, gender, power och organization i sökfältet, 

då får vi upp forskare som sett till flera av begreppen och studerat dess relation till varandra. 

För att få upp artiklar som studerar hierarkistrukturer i förhållande till könsdiskriminering i 

organisationer har vi skrivit följande nyckelord i Primos sökfält; Hierarchy* Gender* 

Organization*. För att få fram artiklar som studerar könsdiskriminering till följd av 

maktstrukturer i organisationer har vi skrivit kombinationen Power* Gender* 

Organization*.  Anledningen till valet av två sökkombinationer, det vill säga sökkombinationer 

som avser antigen power eller hierachy, är för att inkludera lika många artiklar som studerar 

makt- eller hierarkistrukturer. Dock visade det sig att oavsett sökkombinationen, studerade 

majoriteten av de inkluderade artiklarna både makt-och hierarkistrukturer.  

3.2.2 Inklusions- och exklusionskriterier  

I samband med sökningsprocessen i urvalet användes inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Enligt Tranfield et al. (2003) väljs litteraturen för en litteraturstudie utifrån 

förutbestämda kriterier. Detta för att hitta relevanta studier, det vill säga aktuell litteratur som 
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passar studiens forskningsfråga. De primära inklusionskriterier vi använder oss av är för att se 

om artiklarna studerar (1) könsdiskriminering i förhållande till makt och 

hierarkistrukturer.  Utöver det har vi även en tidsbegränsning (2) mellan åren 1975-2017 för att 

få med utvecklingen över tid. Vi vill även få med väl citerade bidrag (3), det vill säga 

vetenskapliga artiklar som har citerats av många andra forskare och därav gett bidrag till 

framtida forskningsstudier. Vilket vi fått forskningsmässigt med det årsspannet. Google Scholar 

användes som en sökmotor vars funktion bland annat visar hur väl citerade artiklarna är (Google 

Scholar, 2017). Språk (4) på artiklarna har begränsats till att vara på engelska då Primo 

tillhandahåller merparten av artiklar på engelska (Primo, 2017). Vi har valt att artiklarna ska 

vara vetenskapligt granskade (5) då det ger en hög kvalité och artiklar som är noga granskade. 

 

Sammanställning av inklusionskriterier: 

1. Studerar könsdiskriminering i förhållande till makt och hierarkistrukturer.   

2. Tidsbegränsning.  

3. Få med väl citerade bidrag. 

4. Skrivna på engelska. 

5. Vetenskapligt granskade.  

 

I kontrast användes exklusionskriterier i syfte att sålla bort studier som (1) inte uppfyller 

inklusionskriterier och som visar sig inte besvara vår forskningsfråga. Exkludering av artiklar 

har även varit till följd av att (2) artikelns titel och sammanfattning inte stämmer överens med 

dess resultat. Vi har även kunnat konstatera vid granskningen av (3) artiklarnas titel, 

sammanfattning och resultat att varken hierarkistrukturer eller maktstrukturer har studerats i 

förhållande till könsdiskriminering. Snarare har forskare tittat på andra aspekter som orsak till 

könsdiskriminering. En ytterligare orsak vid exkludering av studierna har avsett (4) 

studieområden, där artiklarna har undersökt könsdiskriminering dock inte inom organisationer 

vilket vi har valt att studera.    

 

Sammanställning av exklusionskriterier:  

1. Besvarar inte forskningsfråga. 

2. Artikelns titel och sammanfattning inte stämmer överens med dess resultat. 

3. Granskning av artiklarnas titel, sammanfattning och resultat för att kunna konstatera att de 

studerat relevanta faktorer.  

4.Studieområden, där artiklarna har undersökt könsdiskriminering dock inte inom 

organisationer. 
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Tabell 1 visar sökhistoriken på detaljerad nivå, där datum, databas, sökord, urval av år, antal träffar på artiklar, lästa sammanfattningar och sist 

urval redovisas. Kombinationen Hierarchy* Gender* Organizations* gav ett urval på 10 vetenskapligt granskade artiklar. Sökkombinationer 

Power*Gender* Organizations* gav ett urval på 10 vetenskapligt granskat artiklar. Sammanlagt är det totala urvalet 20 vetenskapligt granskade 

artiklar. Urvalet gjordes utifrån vår förutbestämda inklusionskriterier, varav resterande 181 artiklar sållades bort utifrån tidigare angivna 

exklusionskriterier.  

 

Tabell 1. Sökhistorik   

Datum  Databas  Sökord  Urval år  Antal träffar Lästa abstracts  Urval  

13-11/2917  Primo  Hierarchy* Gender* Organization*  Odefinierat  70931 36  2 

14-11/2017  Primo  Hierarchy* Gender* Organization*  1990-2000 (förfinad)  9 960 19  4 

15-11/2017  Primo  Hierarchy* Gender* Organization*  2001-2016 (förfinad)  18 239 9  0 

15-11/2017  Primo  Hierarchy Gender* Organization  2007-2013 (förfinad)  27 316 10  2  

16-11/2017  Primo  Hierarchy Gender* Organization  2014-2017 (förfinad)  707   17  2 

20-11/2017  Primo  Power* Gender* Organization*  Odefinierat  360 631  23  1 

20-11/2017  Primo  Power*Gender* Organization*  1991-2000 (förfinad)  38 502     43  3 

22-11/2017  Primo  Power* Gender* Organization*  2001-2007 (förfinad)  872  13  1 

22-11/2017  Primo  Power* Gender* Organization*  2008-2013 (förfinad)  134 198   18  4 

24-11/2017  Primo  Power* Gender* Organization*  2014-2017 (förfinad)  110 770     13  1 

SUMMA  
    

201 20 
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3.2.3 Kvalitetsbedömning av litteratur  

Enligt Tranfield et al. (2003) är det av vikt att efter urvalet som görs med hjälp av förutbestämda 

inklusions-och exklusionskriterier, säkerställa samtliga studiers kvalitet i enlighet med angivna 

kvalitetsbedömningskriterier. Tranfield et al. (2003) hävdar att systematiska litteraturstudier 

ska undvika att förlita sig på outtalade ranknings grader, exempelvis efter popularitet. Artiklar 

som visar hög kvalitet enligt kvalitetsgranskningsmallen inkluderas i studien för vidare 

bearbetning och analys.  

 

En viktig del i den systematiska litteraturgenomgången är att varje artikel studeras kritiskt i 

förhållande till kvalitetskriterier för att hålla en hög kvalité på studien (Briner & Denyer, 

2012).  För att vår studie ska vara transparent ämnar vi redovisa vilka kriterier som gällde under 

bedömningsprocessen. Tabellen nedan presenterar de olika kvalitetskriterierna som vi har 

undersökt hos respektive artikel. Med hjälp av tillämpning av kriterierna ökar vi vår studies 

validitet där urvalet inte baseras på hög rakning utan ser till hur väl artiklarna besvarar dess 

forskningsfråga (Briner & Denyer, 2012). Detta görs utifrån tillämpningen av en 

kvalitetschecklista som har utformats för att hjälpa till med kritisk bedömning av olika 

studieformer (Briner & Denyer, 2012). Vid genomförandet av bedömningen ställer vi oss 

frågan om varje studie svarat på följande frågor ja eller nej. Artiklar som har svarat ja på alla 

frågor har bedömts med hög kvalitet, artiklar som har svarat på mer än hälften av frågorna ja, 

har bedömts med god kvalitet.   

 

Tabell 2. Mall för kvalitetskriterier, följt av ifylld tabell för respektive inkluderad artikel 

 

Bedömning: JA/NEJ                                                                 

1.Hypoteser, syfte och frågeställningar är klart beskrivna  

2.Problemet är tydligt beskrivet  

3.Det finns definitioner av centrala begrepp.  

4.Kvalitativ artikel: kunskap om forskarens perspektiv och en passande urvalsstrategi med tanke på syftet har 

angetts  

5.Kvantitativ artikel: framgår tydliga grunder för urvalets storlek och tydliga beskrivningar av egenskaperna hos 

deltagarna (urvalet)  

6.Val av tillvägagångssätt vid datainsamling är tydligt beskrivet  

7. Forskaren för en analysmetod som är kopplad till forskningsfrågan  

8. Centrala resultaten är tydligt beskrivna  

9. Resultaten besvarar syftet  
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Vi skapar trovärdighet för studiens resultat genom att presentera i tabell 3 vilka artiklar som inkluderas i vår studie utifrån förutbestämda 

kvalitetsfrågor. Givet att artikeln är kvalitativ alternativt kvantitativ besvaras fråga 4 & 5. 

 

Tabell 3. Samtliga artiklars kvalitetsbedömning 

 

Referens 1  2  3  4  5  6  7  8  9  inkl/exkl av artiklar 

1. Stainback, Kleiner & Skaggs (2016) JA JA NEJ 
 

JA JA NEJ JA JA JA 

2. Acker (1990) JA JA JA JA 
 

JA JA JA JA JA 

3. Nentwich & Kelan (2014)   JA JA JA JA 
 

JA JA JA JA JA 

4. Stainback & Kwon (2016) JA JA NEJ 
 

JA JA JA NEJ JA JA 

5. Kanter (1975) NEJ JA JA JA 
 

JA JA JA JA JA 

6. Ragins &  Sundstrom (1989) JA JA JA JA 
 

NEJ JA JA NEJ JA 

7. Huffman, Cohen & Pearlman (2010) JA JA JA JA 
 

NEJ JA JA JA JA 

8. Gorman & Kmec (2009) JA JA JA 
 

JA JA JA JA JA JA 

9. Eddy, Cox & Lester (2008) NEJ JA JA JA 
 

NEJ JA JA JA JA 

10.Stainback, Tomaskovic-Devey & Skaggs (2010) JA JA NEJ 
 

NEJ JA JA JA JA JA 

11. Britton (2000) NEJ JA JA JA 
 

JA JA JA NEJ JA 

12. Terry (2016) NEJ JA JA NEJ 
 

JA JA JA JA JA 

13. Alexiou (2005) JA JA NEJ NEJ 
 

JA JA JA JA JA 

14. Pfafman & Bochantin (2012) JA JA JA 
 

JA JA JA JA JA JA 

15. Murthy (1998) JA JA JA JA 
 

JA JA JA JA JA 

16. Korvajärvi (1998) JA JA NEJ JA  
 

JA JA JA JA JA 

17. Dematteo (1994) NEJ JA JA NEJ 
 

JA JA JA JA JA 

18. Fagenson (1990) JA JA JA 
 

JA JA JA JA JA JA 

19. Ely (1995)  JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

20. Lewis & Fagenson (1998) JA JA JA JA 
 

JA JA JA JA JA 
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3.2.4 Flödesschema för sökning och gallringsprocess   

Nedan visas studiens flödesschema som ger en sammanfattning av sökning och 

gallringsprocess (se figur A). Den ämnar förklara sökningsprocessen samtidigt som den anger 

hur många artiklar som exkluderats och inkluderats sammanlagt under hela sökprocessen. 

Figuren visar en översikt av resultaten som visas i tabell 1. Figur A visar att antal granskade 

artiklar är totalt 201, varav totalt 20 artiklar har inkluderats och 181 artiklar exkluderats under 

steg 1.     

 

I steg 1 av sökningsprocessen görs en insamling av litteraturen som först inleds med en 

bedömning av dess relevans utifrån förutbestämda inklusionskriterier. Samtidigt görs en 

gallring där vi exkluderat alla artiklar som inte uppfyllt inklusionskriterierna. Denna bedömning 

görs när vi läser artiklarnas titel, sammanfattning och resultat översiktligt för att se om dessa 

svarar på studiens forskningsfråga. Under denna fas kan vi se om artiklarnas resultat har 

undersökt våra organisationsstrukturer makt och hierarki i förhållande till könsdiskriminering 

inom organisationer. I steg 2 går 20 inkluderade artiklar vidare till kvalitetsbedömningen. Här 

tillämpas kvalitetskriterierna i samband med läsningen av artiklarna. Artiklar med hög och god 

kvalitet inkluderas i studiens analys. Artiklar som svarar nej på mer än hälften av frågorna 

exkluderas, då de inte har den kvalitet som begärs för denna studie. I steg 2 har inga artiklar 

exkluderats och antal inkluderade artiklar blir därför totalt 20. 
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3.3 Databearbetning   

3.3.1 Förklaring av analysmatris  

För att kunna göra generaliseringar av samtliga artiklars resultat har vi genomfört en 

kartläggning (se tabell 2). De valda analysfaktorerna i kartläggningen som vi har valt är 

referens, paradigmatisk klassificering, metod och resultat. Referens innefattar forskarens och 

artikelns namn och år, för en tydlig struktur. Val av metod utläses under respektive artikels 

metodavsnitt och skall ge en förklaring till hur studien har utförts, för att kunna se om det har 

någon påverkan. Metoden innehåller undersökningsmetod och urval. Slutligen presenterar vi 

även forskningens resultat i analysmatrisen. Resultaten ska visa vilka studier som har lika samt 

skilda resultat. För att komplettera bakomliggande motiv till studien och se vilket synsätt 

forskaren har på världen och människan så har vi även valt att se till Burrell och Morgans (1979) 

modell för paradigmatisk klassificering. Nedan visas tabellens upplägg, presenteras med 

fullständigt innehåll under analys. 

3.3.2 Paradigmatisk klassificering 

Vid analysen av artiklarna tillämpas Burrell and Morgans modell (1979). Modellen ämnar att 

kunna definiera vilket paradigm som författaren befinner sig inom. Paradigm beskrivs som “ A 

loose collection of logically held together assumptions, concepts, and propositions that 

orientates thinking and research” (Bogdan & Binklan, 1982 s. 186). Valet av att tillämpa denna 

modell grundar sig i att öka förståelse för varför artiklarna har genomförts av forskarna. 

 

Modellen identifierar underliggande grundantaganden som har använts för att konstruera 

forskningen (Kraus, 2005) för att se varför och med vilka antaganden studien har genomförts 

av respektive forskare. Tillämpningen av modellen motiveras med vikten av att förstå 

forskarnas grundläggande antaganden, vilket kräver medvetenhet om de antaganden som 

forskarens egna perspektiv bygger på. I artiklarna finns inte alltid forskarens grundantaganden 

uttalat, då det krävs att författaren är medveten om de gränser som definierar dennes perspektiv 

och känner till de paradigm som inte innefattar dennes egna (Burrell & Morgan, 1979). Vi 

tillämpar modellen genom att läsa artiklarna och tolka forskarens ståndpunkt genom att se vart 

i modellen forskaren befinner sig. Det görs genom att se till vad de olika paradigmen står för 

och sedan placera forskarna där vi finner likheter.  “A Basic belif system or world view that 

guides the investigation” (Guba & Lincoln, 1994 s. 105).  

 

Burrell och Morgans (1979) modell innefattar fyra nyckelparadigm som är baserade på olika 

uppsättningar av metodologiska antaganden kring samhället och vetenskapens natur. De 

grundar sig därmed på exklusiva åsikter och särskiljande analyseringar av den sociala världen. 

Burrell och Morgan (1979) delar här upp forskningen och dess syn i en matris bestående av två 

axlar och fyra fält. På x-axeln finner vi en subjektiv-objektiv skala och på y-axeln finns the 

sociology of regulation vs. sociology of radical change. Tillhör forskaren sociology of 

regulation ser hen på samhället som mestadels i jämvikt där konsensus råder. Motsatsen blir 

the sociology of radical change där forskaren ställer sig mer kritisk och misstänksam mot 
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samhället, i kontrast till jämvikt står istället konflikter och motsättningar (Burrell & Morgan, 

1979) 

 

Figur B.

 
Burrell och Morgan (1979) menar på att i den subjektivistiska ståndpunkten utvecklas radikal 

förändring som ligger till grund för forskarna inom den radikala humanismen. Forskarna som 

tillhör radikal humanist har en voluntaristisk syn på människan där hon har potential att 

förändra och utvecklas, forskarna här bidrar med ifrågasättande kring befintliga strukturer där 

människan begränsas. Betoning görs på radikala förändringar och frigörelse från dominans. 

Begreppen strukturell konflikt och motsägelse framgår inte tydligt i detta perspektiv, eftersom 

de är karakteristiska för den mer objektivistiska synen på den sociala världen, och presenteras 

inom ramen för det radikala strukturalistiska paradigmet. Radikala humanister fokuserar istället 

på, och ser till människans medvetande (Burrell & Morgan, 1979).  

 

I det radikal humanist paradigmet finns fyra uppdelningar. Solipsism är den mest extrema 

formen av subjektiv idealism då den förnekar att världen har någon oberoende verklighet skild 

från människan. Anarkist individualism fokuserar på individen och dennes frihet som 

undermineras av falska föreställningar ex. Religion. Perspektivet ser att vilja hos individ ska gå 

före all konstruktion av moral, socialt bruk eller andras vilja. Kritisk teori är den minst 

subjektiva inom paradigmet, den fokuserar främst på genomdriva radikal förändring med fokus 

på individers medvetenhet som bas för analys (Burrell & Morgan, 1979).  

 

Det funktionalistiska paradigmet utgår från en objektiv synvinkel. Forskarna som utgår ifrån 

paradigmet ämnar ge förklaringar på befintliga strukturer (Burrell & Morgan, 1979). Där dess 
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ståndpunkt tenderar att vara realistiskt, positivistiskt och deterministiskt söker dem rationella 

förklaringar. Här förs en pragmatiskt orienteringen där de söker förklaringar som kan appliceras 

på verkligheten, synen kan ses problemorienterad med praktiska lösningar för praktiska 

problem. Den sociala biten anses här existerar utanför människans medvetande och begränsar 

oss i det vardagliga arbetet (Burrell & Morgan, 1979).   

 

Motsatsen blir det tolkande paradigmet som ser människan som voluntaristiskt och snarare 

söker förståelse än förklaring. Forskare inom paradigmet har en angelägenhet av att förstå 

världen som den är med subjektiv erfarenhet från individens medvetande. Den sociala 

strukturen ses som en framväxande process som skapas av personer inom dess erkända existens. 

Den sociala konstruktionen existerar i medvetandet och antas vara ett nätverk av antaganden 

och intersubjektiva delade meningar (Burrell & Morgan, 1979).  

 

Under tolkande paradigmen diskuterar forskarna allmänna sociologiska problem under fyra 

analytiska dimensioner. Två av de analytiska dimensioner är nominalism; den sociala världen 

existerar inte utan individens kognition/tankemönster och ideografisk; som ämnar att öka 

förståelsen för individens subjektiva synsätt, genom att berätta om dennes livserfarenhet. 

(Burrell & Morgan, 1979). 

 

Burrell och Morgan (1979) menar på att forskare inom radikal strukturalism argumenterar för 

radikal förändring genom ett objektivt synsätt. Forskare inom detta paradigm är engagerade i 

radikal förändring med betoning på strukturella konflikter, dominansfrågor och motsägelser 

och liknar funktionalismen där den tenderar att vara realistisk och deterministiskt där de ämnar 

bidra med förklaringar. De ser till strukturer och maktförhållanden utan koppling till 

människans medvetande. Samhället kännetecknas av grundläggande konflikter som skapar 

radikala förändringar genom politiska och ekonomiska kriser. Det är genom en sådan konflikt 

och förändring som människans frigörelse från de sociala strukturerna sker. Burrell och Morgan 

(1979) betonar även att de fyra paradigmen bör ses som separata enheter men att de ändå 

angränsar till varandra. 

3.3.3 Analysmetod  

Analysmetoden är utformad utifrån fyra tabeller som är baserade på vår analysmatris. Från 

analysmatrisen, som presenterar alla studiens inkluderade artiklar, framställer vi  tabellerna där 

artiklarna blivit indelade i fyra grupper. Grupperna har konstruerats för att generera en tydlig 

struktur för analysen samt för att möjliggöra en översikt av alla artiklar (Hansson, 2008). Att 

dela in artiklarna i grupper gör det enklare och tydligare för att kunna analysera och jämföra 

dem med varandra där de blir mer lätthanterliga (Hansson, 2008). 

 

Vi har grupperat artiklarna efter likheter i dess resultat och centrala begrepp från 

analysmatrisen. Vid analys av empiriska data är det nödvändigt att börja med att identifiera 

centrala begrepp för att sedan kunna dela in artiklarna i grupper. Det beror på att det finns ett 

behov av att organisera, sortera och kategorisera den stora uppsättningen av data (Hansson, 

2008).   
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De olika grupperna är ömsesidigt uteslutande där en artikels resultat endast kan placeras i en av 

grupperna. Med hjälp av tabellerna (Se kapitel 4.2) ges möjligheten att jämföra samtliga 

artiklarnas resultat på detaljnivå inom grupperna där vi konstaterar skillnader. För att sedan 

kunna framställa en mer abstrakt översiktlig syn i grupper för vad flera av artiklarna ämnar 

påvisa i likhet (Hansson, 2008).   

 

Vid utvecklingen av grupperna i tabellerna, (se kapitel 4.2) skall innehållet generera en rik och 

omfattande beskrivning av varje grupp samt ge en översikt över sambanden inom dessa 

grupper. Vid genomförande av den empiriska data bör kritiska överväganden beaktas, sådan 

bedömning är när man identifierar förklaringar från multipla empiriska studier för att se om 

resultaten är analytiskt jämförbara (Hansson, 2008). Vid identifieringen är det av vikt att 

grupperna utformas från innehållsrikt och omfattande beskrivningar genom en följande analys, 

(se kapitel 4.2.1). Det omfattande innehållet möjliggör en översikt över sambanden inom dessa 

grupper (Hansson, 2008). Studien ämnar även att göra en analys som är konstant jämförbar. 

Det möjliggörs genom att identifiera samtliga gemensamma nämnare, likheter och skillnader i 

ljuset av Burell och Morgan (1979) modell för paradigmatisk klassificering. Samt genom att se 

till tillämpad forskningsdesign, (metodik) och empirisk och kontextuell miljö, och den 

analysnivå som tillämpas för den specifika undersökningen (Hansson 2008). I analysen jämförs 

och ses likheterna och skillnaderna på detaljnivå i respektive artikel inom varje grupp. Sedan 

analyseras, jämförs och ses vad likheterna och skillnaderna är på en mer abstrakt nivå mellan 

grupperna (Hansson, 2008). Genom att tillämpa denna sortens konstanta jämförelse av data 

utifrån olika informanter, tider och informationskällor blir det möjligt att öka tillförlitligheten i 

studien, detta i forma av högre validitet (Hansson, 2008). För en konstant jämförelse har vi 

använt oss av data som är presenterad i analysmatrisen. Analysfaktorerna är paradigmatisk 

klassificering och metod (Hansson, 2008).  

 

I tabellerna utvecklas rubriker som är representativa för varje grupp, som fångar kontexten för 

samtliga resultat som framgår i varje grupp. Vi har därför tillsatt varje grupp med en induktiv 

egen konstruerad rubrik som baseras på gruppens totala innehåll i resultat. Det ger läsaren en 

tydlig kortfattad sammanfattning (Hansson, 2008).  

 

3.4 Metodreflektion 

Forskningsmetoder har specifika begränsningar och därför är det viktigt att känna igen och 

hantera dessa begränsningar. Här är det nödvändigt att kritisk reflektera över begränsningar 

som finns i studien samt kunna redogöra för vilka strategier som tillämpats för att kunna hantera 

dessa begränsningar och ha hög kvalitet på studien (Hansson, 2008). Därför presenterar vi här 

hur vi motiverar våra metodval för att få en hög reliabilitet. 

 

Vår studie innehåller, precis som Bryman och Bell (2011) påtalar vikten av, en hög intern och 

extern reliabilitet. Den externa reliabiliteten visar om studien är replikerbar och kan upprepas 

och få ett liknande resultat om den skulle återupprepas av andra forskare. Vår studie har hög 
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extern reliabilitet med dess tydliga systematiska metod och tillvägagångssätt, den möjliggör för 

andra att upprepa vår studie och kunna använda den som jämförelse. Dock för vi en kritisk 

reflektion och ser att olika individer skulle kunna tolka de olika artiklarna i viss utsträckning på 

olika vis, därför bör man beakta att subjektivitet alltid kan påverka till viss del. 

 

En kvalitativ undersökning vilket innehåller en viss subjektivitet i våra bedömningar kring ex. 

den paradigmatiska klassificeringen. Bryman och Bell (2011) menar på att kvalitativa 

undersökningar försvårar reliabilitet då det inte går att vara helt objektiv i beskrivning om 

omvärlden eller individers personliga uppfattningar av denna. För att hantera den svårigheten 

så har vi valt att analysera genom att tillämpa en konstant jämförelse av data (Hansson, 2008). 

Det gör vi utifrån våra valda analysfaktorer metod och paradigmatisk klassificering och genom 

det ökar vi tillförlitligheten i studien. Genom att analysera med hjälp av paradigmatisk 

klassificering kan vi gå på djupet med bakomliggande faktorer för att ge förståelse för varför 

studierna har genomförts. Som Bryman och Bell (2011) skriver så är fördelarna med en 

djupgående kvalitativ undersökning att studien ser till bakomliggande faktorer för att ta sig 

närmare en förståelse för litteraturen och erhåller därmed en större insikt i den sociala verklighet 

som forskarna i litteraturen har förhållit sig till (Bryman & Bell, 2011). 

 

Studiens interna reliabilitet innebär i vilken omfattning resultaten är opåverkbara av 

omständigheterna inom studien (Bryman & Bell, 2011). Med en noggrann beskrivning med hur 

tolkningar genomförs i studien kan man öka den interna reliabiliteten. Exempelvis genom att 

författarna enas om hur tolkningar skall genomföras (Bryman & Bell, 2011). I vår systematiska 

litteraturstudie försöker vi möjliggöra hög intern reliabilitet där vi tydligt beskriver hur våra 

tolkningar har genomförts med vår utvalda strategi i att konsekvent följa bland annat Burrell 

och Morgans (1979) modell om paradigmatisk klassificering. Vår studie är generaliserbar med 

reliabilitet i tillvägagångssätt och validitet där vi har studerat artiklar som besvarar 

forskningsfrågan och studerar studiens centrala begrepp (Brymen & Bell, 2011). 

 

Dock är en generell svårighet med den systematiska metoden är att den är skapad för och främst 

använd inom medicinsk forskning. Inom medicin finns därför flera etablerade metoder som är 

väl beprövade jämfört med vad det finns inom management där metoden är betydligt (Tranfield 

et al., 2003) nyare. För att hantera denna svårighet har vi tillämpat delar och hämtat inspiration 

från Trainfield et al. (2003) systematiska metod som är vetenskapligt granskad. I en systematisk 

litteraturgenomgång läggs stor vik vid att inkludera litteratur som har hög kvalitet. Det 

säkerhetsställs genom vår kvalitetsgranskning som vi presenterat tidigare. Trots det kan 

svårigheter med metoden uppstå där det kan finnas andra påverkande faktorer till om 

litteraturen kan anses ha hög kvalité (Briner & Denyer, 2012). En ytterligare konsekvens är att 

vi endast har inkluderat 20 artiklar i vår studie, här kan man få ett ännu mer trovärdigt resultat 

om man har ett större urval. Dock försöker vi hantera denna bias med att välja ut artiklar som 

är valt väl citerade och därmed kan ses ha gett ett viktigt, betydande och stort bidrag till 

forskningen, dessa har vi sedan kombinerat det med nutida studier för att få en bred grund i vårt 

urval (Briner & Denyer, 2012). 
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En annan konsekvens är att vi har valt inkludera enbart publicerade artiklar som är vetenskapligt 

granskat. Enligt Tranfield et al. (2003) ska man inkludera båda publicerade och opublicerade 

studier, vilket förklaras av att data som otvivelaktigt stöder en viss teori eller tillvägagångssätt 

är mer sannolikt att bli publicerad än data som visar blandat eller inget stöd för teori, eller till 

och med visar motsatsen till vad som förväntades (Tranfield et al., 2003). Då vårt urval är 

begränsat till 20 artiklar så har vi valt att fokusera på publicerade data som forskningsmässigt 

och teoretiskt säger mer där de är vetenskapligt granskade än en opublicerad artikel som inte 

blivit vetenskapligt granskad (Briner & Denyer, 2012)
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4. Analys   

4.1 Tabell 4. Analysmatris  

Referens  Paradigmatisk 

klassificering  

Metod  Resultat  

1. Stainback, K., Kleiner, 

S. & Skaggs, S., 2016. 

Women in power: 

Undoing or redoing the 

Gendered organization? 

Tolkande 

paradigm 

  

  

Samlat data från databas som 

sammanställer enkäter från u.S. 

Securities and Exchange 

Commission (SEC) EDGAR 

electronic filings database  

 

Bekvämlighetsurval geografiskt, 

delstat Texas , på grund av att ena 

forskare bor där.  

Urval: 81organisationer 

Kvinnors tillgång till höga positioner i organisations hierarkin är förenad med mindre könsuppdelning bland underordnade i 

organisationen. Det då de ger en potentiell röst, makt och kan verka som förespråkare för andra kvinnliga ledare och underordnade.  

 

De kan påverka och influera företagets regler och normer. Studien visar även på att företag utan en jämn fördelning av både män och 

kvinnor i ledning har den högsta könssegregationen.  

Dock påvisar forskarna att resultatet som visar att kvinnan kan minska könsdiskriminering även skulle kunna bero på att problemet 

med könsdiskriminering inte uppmärksammas i lika stor utsträckning om det finns en kvinna på högre poster.  

 

Artikeln uppmuntrar forskare att fokusera sina studier på organisationer med mycket kvinnor i ledande positioner relativt till män, 

samt låg segregation. En sådan forskning skulle medföra en utveckling till en ny teoretisk förståelse i könsuppdelade företag.  

2. Acker, J., 1990. 

Hierarchies, Jobs, Bodies: 

A Theory of Gendered 

Organizations. Gender 

and Society 

Radikal 

humanist 

  

    

  

Narrativ litteraturgenomgång av 

tidigare forskning, Källor från 1970-

1990. 

  

  

  

Acker visar på att många forskare generellt sett antar att organisationsaspekter såsom regler, procedurer och hierarkier inte blir 

påverkade av kön. Vilket är något han ställer sig kritisk mot då han anser att det i själva verket reflekterar de den långtgående 

könsskillnaden där maskulinitet, femininitet och makt reproducerar och underhåller ojämliklikheten mellan könen. Att 

organisationsstrukturer inte är könsneutrala ex. hierarkiska organisationer pga. att man prioriterar mannens natur i organisationer.  

 

Att dessa strukturer inte påverkar till könsdiskriminering tros bero på att forskare valt att exkludera kvinnan vilket skapar en felaktig 

syn av att organisationsstrukturer är könsneutrala.  

  

En organisation kan ses som genuskodad om och när den styrs av ”maskulina” eller ”feminina” diskurser och det ”feminina” eller 

”maskulina” utestängs, underordnas eller nedtonas. För att strukturer ska bli könsneutrala krävs en radikal förändring då de troligtvis 

skulle förändra organisationers strukturer helt och hållet, tillsammans med nya definitioner av arbete och arbetsrelationer så skulle 

strukturer anpassas till dagens verklighet utanför arbetsplatsen. Arbete på jobbet skulle värderas lika högt som något annat exempelvis 

att föda ett barn.  

 

Uppfattningar och bilden av att maskulinitet eftersträvas hindrar kvinnan. Anledningen till att hierarkierna är könsdiskriminerande är 

genom argument om kvinnans emotionella del, sexualitet barnomsorg osv. vilket gör att man sätter kvinnan på lägre positioner och 

stärker den befintliga hierarkin som gynnar män. Man framställer exempelvis ofta maskulina ting såsom militären osv som positiva 

attribut att ha i organisationer vilket missgynnar och försvårar för kvinnan. Allt bygger på och är format runt mannen. 
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3. Nentwich, J.C. & 

Kelan, E.K., 2014. 

Towards a Topology of 

‘Doing Gender’: An 

Analysis of Empirical 

Research and Its 

Challenges. Gender, Work 

& Organization 

Radikal 

humanist 

En systematisk litteraturgenomgång 

av teoretisk och historisk forskning   

  

Könsdiskriminering uppstår därför maskulinitet värderas högre än femininitet. 

"Whatever is gendered ‘feminine’ tends to be devalued; whatever is gendered ‘masculine’ receives higher status, and is perceived as 

more professional and as representing competence" (Heilman, 2001; Ridgeway, 1997).  Könsdiskriminering kan förklaras av hierarki 

som en påverkan till makt där maskulinitet värderas högre än femininitet. 

 

Könsidentitet definieras för ofta som en egenskap hos individer vilket anses vara ett hinder för forskning och utveckling. Två vanliga 

konstruktioner av kön som forskaren lyfter fram:  

  

Ex. på struktur: ”män i barnomsorg visar på svårigheter av att skapa maskulinitet pga. arbetets uppenbara femininitet”(Murray, 1996)  

Ex. på hierarki: Mäns sätt att genomföra arbete är mer i stil med effektivitets mål och är högre värderat än kvinnors sätt.  

  

Dessa uttryck beskriver hur maskulinitet föredras framför femininitet vilket bidrar könsdiskriminering.  

  

Begränsningarna i att göra om begreppet teoretiskt och empiriskt är att de inte analyseras i enlighet med sin konceptuella/begreppsliga 

grund. Resultatet landar i att man bör vara mer specifik med vilka aspekter av könsidentifieringen man fokuserar på och därmed bidra 

till en teoretisk förfining. Relevanta frågor för forsknings design och analys är där exempelvis för strukturer: vilka socialt konstruerade 

strukturer kan vi identifiera för att se legitimera studier om något är maskulint/feminist? Eller till hierarki se till hur maskulint/feminist 

är relevant samt hur skillnaderna mellan de är skapade genom hierarkier. Från att se utifrån struktur och hierarki ser vi hur olika 

aspekter av könets identitet teoretiseras.  

  

Forskare bör vara mer specifika kring de aspekter av kön de refererar till då det hjälper den teoretiska potentialen av begreppet och 

motverkar användningen av fel undersökningsdesign osv.   

4. Stainback, K. & Kwon, 

S., 2012. Female Leaders, 

Organizational Power, and 

Sex Segregation. Annals 

of the American Academy 

of Political and Social 

Science 

Tolkande 

paradigm  

Panel data & intervjuer i olika delar 

av företaget.  

Korea arbetsinstitut 2005   

Urvalet av privata (3916st) och 

statliga sektorn(400st) med 30 eller 

fler anställda på 1905 stycken olika 

arbetsplatser.   

Urvalet mailades innan för att höja 

svarsandel.  

Tvärsnittsdata användes  

Forskarna ser till ledarskap, organisationsmakt och könsdiskriminering samt kvinnliga ledares påverkan för att minska 

könsdiskriminering. Här konstateras att kvinnor som befinner sig högt upp i hierarkin har makt och kan agera som viktiga drivkrafter 

för förändring och en förespråkare för andra kvinnor i organisationen.  

 

De har även funnit att kvinnor i ledande positioner har signifikant effekt för att minska könsdiskriminering. Där kvinnor kan minska 

gapet mellan kön både i grupper, hos individers och gruppers preferenser samt på stereotyper. De kan även verka med positiv inverkan 

där de kan öka möjligheterna för kvinnors tillgång till karriärfrämjande nätverk.  

 

I denna artikel har man dock även sett att sambandet mellan kvinnans påverkan till mindre könsdiskriminering som ovan beskrivet inte 

följer en linjär utveckling utan att det krävs en viss mängd makt för kvinnans påverkan.  Kvinnan i ledande befattning som inte har 

tillräckligt med makt för att påverka karriärer hos underordnade osv kan istället få motsatt effekt där de hamnar i beroendeställning till 

männen. Kvinnan i ledning vill då inte visa sig sympatisera med andra kvinnor för att bli omtyckta av män och exkluderingen av 

kvinnan fortsätter. 
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5. Kanter, M.R., 1975. 

The Impact of 

Hierarchical Structures on 

the Work Behavior of 

Women and Men. Social 

Problems 

Radikal 

humanist  

   

Fältstudier i två företag, intervjuer 

med kvinnor i professionella och 

ledande befattningar samt 

sekreterare. Detta tillsammans med 

en omfattande litteraturgenomgång 

av de sociala psykologiska och 

sociologiska litteraturerna. 

Survey och experiment användes i 

studien. 

Könsdiskriminering uppstår pga. attityder och beteenden och dessa är en funktion av organisationsstrukturer som makt och hierarki. 

Makt påverkar avancemang i den organisatoriska hierarkin för kvinnor där andelen som representerar en individ påverkar 

medarbetares beteende och inställning. Hierarkiska strukturer måste ändras där makt måste omfördelas enligt forskaren där beteende är 

en funktion av vilken position i ett närverk av hierarkiska relationer man har.  

Istället för att träna människor att passa in i en organisation ska förändringsstrategier fokusera på strukturen i organisationen som en 

helhet. Det är ändring av dagens form av hierarki som ska ligga till grund för förändring.  

  

Makt tenderar även till att ge mer makt. En hierarkiskt hög post som ger makt kan i sin tur ge ett brett och starkt nätverk med hög 

maktstatus här ser vi maktens synergieffekter. Hierarki kan även bestämma vem/vilka som kommer avancera vidare i hierarkin, vilka 

positioner som leder till vilka och därmed också vilka som kommer ges makt som kan påverka till könsdiskriminering.  

   

Beteenden som en funktion av positionen i ett nätverk av hierarkiska relationer.  

6. Ragins, B.R., 

Sundstrom, E. & Masters, 

John C., 1989. Gender and 

Power in Organizations: A 

Longitudinal 

Perspective. Psychological 

Bulletin 

Tolkande 

paradigm/ 

Radikal 

humanist 

Litteraturgenomgång av tidigare 

forskning. 

 

Forskning avslöjar en konsekvent skillnad som gynnar männen i tillgång till och utnyttjande av resurser för makt där kvinnor placeras i 

poster med låg makt. Det föreslår att de processer som är involverade i utvecklingen av makt skiljer sig åt för män och kvinnor och att 

vägen till makten för kvinnor liknar en hinderkurs.   

  

Makt ackumuleras över tid. Mäns status i arbete ökar successivt över tid medan kvinnors status tenderar att vara relativt konstant. 

Vägen till makt ser olika ut för könen och denne tros ha stor inverkan och ge mindre chans till kvinnan där hennes väg liknas med en 

hinderkurs. Konsistent med det finns även att kvinnors val av karriärstrategier ser annorlunda ut. Relationen mellan kön och makt ser 

olika ut över tid och därför går det inte att se på det vid en bestämd tidpunkt där de kvinnor som studeras i toppen är troligtvis de 

uthärdligaste överlevarna medans männen inte har haft lika mycket hinder.  

Uppfattningar och värderingar är kritiskt avgörande för utvecklingen av makt. Viktiga inverkningar på maktuppfattningen är 

stereotyper, prototyper och attribut. På grund av dessa uppfattningar anses kvinnor inte att vara lämpliga kandidater för kraftfulla 

positioner i organisationer.  

Dessa uppfattningar kan influera och påverka informella relationer som är kritiska för utvecklingen av makt. Det i sin tur minskar 

kvinnans chans att uppnå makt i organisationer. Utebliven makt minskar chansen att påverka nedåt i leden. 

7. Huffman, M.L., Cohen, 

P.N. & Pearlman, J., 2010. 

Engendering Change: 

Organizational Dynamics 

and Workplace Gender 

Desegregation 

Radikal 

humanist  

  

Kvantitativ studie. Ser till 

korrelationer. Korrelation mellan 

kvinnor i ledning och 

könsdiskriminering.  

 

Resultatet från forskningen visar att kvinnor i ledande positioner påverkar positivt till könsintegrering. Eftersom det ger organisatorisk 

anpassning och starkt kan påverka arbetsplatsens segregering.  Utan könsintegrering försvåras kvinnors möjlighet att avancera i 

karriären då kvinnan exkluderas. Med kvinnliga chefer minskar könsdiskriminering på grund av de ökade inflytandet en högt 

hierarkisk position medför och genom att vara en förespråkare och mentor för andra kvinnor. Anledningen att könsdiskriminering 

minskar är att befintliga organisationer förändras snarare än nya företag med hög könsintegrering tar plats på marknaden. 

8. Gorman, E. & Kmec, J., 

2009. Hierarchical Rank 

and Womens 

Organizational Mobility: 

Glass Ceilings in 

Corporate Law Firms 

Radikal 

humanist  

Studerar företagsnivå. 

Advokatbyråer i USA  

  

Tagit data från National Directory of 

Legal Employers. Surveys både 

kvalitativ och kvantitativ studie. 

 

Kvinnors utvecklingsmöjlighet och möjlighet till nya positioner minskar när de klättrar internt I organisationshierarkin vilket påverkar 

kvinnors inverkan och närvaro i ledning. Dagens uteblivna organisationsförändringar och lagar gör att ändringar endast kommer ske 

långsamt över tid.  

  

Höga hierarkiska positioner innebär hög status & makt samt mansdominans.  
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En kvinnas chans till avancemang i organisationer beror främst på organisationens beslutfattare med makt och preferenser med respekt 

till kön. Dessa grundas bl.a. på normer och strukturer. Individer med hög status och makt har ett större inflytande.  

  

Makt och hierarki påverkar till KD där man historiskt sett har mansdominansen existerat i högt rankade roller. Positioner som fylls 

med män nämns som mansjobb och dessa strukturer påverkar till att man anställer mäns kunskaper.  

  

Kvinnan får större svårigheter ju högre upp de kommer i hierarkin och det påverkar beslutsfattning som ska påverka för att öka 

kvinnors närvaro i ledningen.  

9. Eddy, P.L., Cox, E.M. 

& Lester, Jaime, 2008. 

Gendered leadership: An 

organizational perspective 

Radikal 

humanist 

Studien genomför intervjuer som 

metod. Intervjuar sex kvinnor som 

har varit eller är styrelseordförande. 

  

Möjligheterna för kvinnor att ta sig till styrelseordförande posten är svårare än mäns. Till grund för det ligger köns stereotyper och 

maktstrukturer. Dessa måste brytas ned.   

Problemet kan delvis ändras på individnivå och där man kan ändra mikrofaktorer. Men inom organisationer så formar 

maktstrukturerna fortfarande hierarkierna, kvinnor fortsätter att bli bedömda enligt maskulina egenskaper för sitt ledarskap och 

könsstereotyper kvarstår. Det visar på att ge kvinnan ska ges mer makt för att jämna ut.  

10. Stainback, K., 

Tomaskovic-Devey, D. & 

Skaggs, S., 2010. 

Organizational 

Approaches to Inequality: 

Inertia, Relative Power, 

and Environments 

Radikal 

humanist 

/Tolkande 

paradigm  

Litteraturgenomgång av tidigare 

forskning.  

Studerar arbetsplats och 

organisation. 

  

  

  

Ser vad som ligger bakom könsdiskriminering. Finner att makt har en central påverkan, organisationer bör se till klasskillnader interna 

strukturer, den relativa makt skillnaden på arbetsplatsen.  

Könsdiskriminering uppstår och kvarstår på grund av organisationsstrukturerna makt och hierarki där de bidrar till normer och 

klasskillnader. Dessa normer har stor motståndskraft mot förändringar där de är trögrörliga vilket blir en stark faktor till att möjliggöra 

reproducering av befintliga maktstrukturer. Den relativa makten av interna valkretsar är av stor betydelse. Därför bör vi studera status 

och klasskillnader mer för förändring. Makt och status kommer från normer som sätts av stereotyper. Dessa stereotyper kommer från 

undermedvetna uppfattningar om hur saker och ting ska fungera. Här är synen att maskulinitet är stereotypen för framgång. Ser man 

rent praktiskt och empiriskt påverkar därför relationer.  

  

Organisationsstrukturerna som en gång sätts är resistenta mot förändring. Makt och status kommer från dessa stereotyper kommer från 

omedvetna uppfattningar.  

  

På en mer praktisk empirisk nivå så visar den att strukturen för relationer på arbetsplatsen vilket påverkas av både hierarki och 

maktrelationer påverkar till könsdiskriminering. 

11. Britton, D.M., 2000. 

The Epistemology of the 

gendered organization 

Radikal 

humanist.  

Litteraturgenomgång om genus, 

arbetsplats och organisation. 

Resultatet landar i att definitionen av vad som gör en organisation, hierarki eller något annat inte är tydligt krävs en ny mer användbar 

uppfattning av definitionen. Strukturer som bl.a. Hierarki påverkar till könsdiskriminering och forskarna hävdar här att vi måste öka 

förståelsen för dessa organisationsstrukturer för att förebygga könsdiskriminering.  

Diskurser: uppfattningar värderingar, kulturer sh. Påverkar kd. Hierarkiska organisationer är maskulina och därmed förtryckande, 

Könssegregerade yrken och maskulina organisationer bidrar till könsdiskriminering  

12. Terry, A., 2016. 

Reconceptualizing gender: 

A historical perspective 

from structure to process 

and intersectionality 

Radikal 

humanist  

Litteraturgenomgång av tidigare 

forskning.  

Könsuppdelning har skapats pga. patriarkatet.  

  

Könsuppdelning har inte enbart skapats som en symbol det har även en psykisk effekt på oss.  

  

Staten försöker behålla en kontroll över kvinnorna där man utesluter/exkluderar kvinnor pga. menstruation & fertilitet medans 

maskulinitet framställs positivt. Framgångsfaktorer beskrivs med maskulina heterosexuella beskrivningar stark, teknisk kompetent, 
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sträng ledare och någon som har kontroll på sina känslor. Blir ideal arbetaren vilket inte stämmer in på den typiska kvinnan. Vilket 

uppmuntrar ett köns gap på arbetsplatsen som bidrar till färre anställningar & befordran. Eftersom kvinnans natur hindrar dem från att 

arbeta för deras identiteter blir de otillräckliga på arbetsplatsen.  

  

Om kvinnan stödjer en man så ökar hennes värde gentemot om hon stödjer en kvinna där hon riskerar att förlora respekt. Kvinnor ser 

här att mannen är nyckeln till framgång där de ökar tillhörighet, resurser och självkänsla. De missade helt hur de snarare gav 

ojämlikhet vilket ger makt och fördelar till män och istället såg de som att de behövde män.  

 

Visar på att individer, institut deltar i att öka könsdiskrimineringen på en daglig basis. Processer mot könsdiskriminering skapar 

sociala dimensioner av makt och ojämlikhet  

13. Alexiou, Anna, 2005. 

A Tale of the Field: 

Reading Power and 

Gender in the Learning 

Organization 

Tolkande 

paradigm  

Berättande ansats. Auto-etnografi 

används som metod med avsikt att 

relatera den teoretiska positionen för 

lärande i organisationen till det 

empiriska genom en berättelse om en 

kvinnans arbetsupplevelser. 

 

Kvinnans beteende formas utifrån existerande organisatoriska diskurser i hennes samspel med andra. Kvinnans bild av sig själv formas 

ständigt utifrån de existerande idéer, diskurser, och institutioner som styrs av samhället. Det vill säga att det är organisationer som 

placerar kvinnan.   

 

Kvinnan har möjligheten att reflektera över hennes egen position som ett socialt subjekt och försöker förhandla med den sociala 

ordningen. Dock är verkligheten inte så förhandlingsbart.  

 

Människors beteende inspireras av de mer osynliga strategierna för ”normalisering” som formar organisatoriska strukturer. Processer 

och relationer formas utifrån en påverkan av samhällets mallar av värderingar, övertygelser, normer och strukturer. Detta innebär, att 

genom diskursen, den ”normaliserade antagandet”, kommer att kännetecknas av kvinnor som reglerar sin tystnad, osynlighet, 

underkastelse till det dominerande patriarkala systemet. Så också, genom diskursen, den "normaliserade antagandet" kommer att 

kännetecknas av män som förminskar kvinnors kunskaper och erfarenheter, och som arbetar för att upprätthålla befintliga strukturer, 

naturlig organisering av arbetet, som ser till att dem ockuperar status, makt och kontroll.  

 

Diskursen förklarar vikten av språk som de mest betydande krafterna i att forma kvinnors upplevelser, där språk arbetar för att 

konstruera särskilda sätt att tänka och där tolkningen används för att bilda särskilda organisatoriska strukturer, processer och 

relationer.  

 

Manlighet tycks alltid symbolisera självrespekt för män i botten, och makt för män på toppen. Med tiden har män och kvinnor 

tillsammans lärt sig att förstärka dessa könsrelaterade maktrelationer som är så inrotade i vårt samhälle och därmed tränga in i våra 

organisationskulturer.  

14. Pfafman, T.M. & 

Bochantin, J.E., 2012. 

Negotiating Power 

Paradoxes: Contradictions 

in Women's Constructions 

of Organizational Power 

Radikal 

humanist  

I denna studie utforskas individers 

erfarenheter av organisatorisk makt 

genom semi-strukturerade intervjuer. 

Deltagarna kom från en mängd olika 

organisationer, från 15 olika företag. 

Deltagarna uppmuntrades att 

inkludera någon deras tidigare 

arbetslivserfarenheter så att deras 

Kvinnor definierar makt som förhandlingsbart eller hierarkisk.  Detta tyder på att kvinnor omformulerar sina definitioner av makt 

utifrån dominerade, funktionella affärsmodeller.  

 

Relationella maktdefinitioner kan vara trendigt på arbetsplatsen, ändå har den kontrollerats av dominerande ideologier. Där anställda 

omfamnar och värderar relationellt förhandlade makter inom ett funktionellt ramverk. Det vill säga att definitioner av makt är 

kopplade till organisatoriska motsägelser. Beroende på hur kommunikationen är inramad i en organisation, kan makt ses i vissa 

sammanhang som bra eller rätt, dålig eller fel. Makt och motsägelser är komplexa sociala konstruktioner som upprätthåller den 

nuvarande patriarkala strukturen. Det blir funktionellt för kvinnor att omdefiniera makt som ett sätt att förhandla sina organisatoriska 

roller.  
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historier kan representera 

erfarenheter från mer än 15 företag. 

 

Forskare måste fortsätta att leta efter och avslöja de svåra samhällslager av paradoxer som döljer dominerande ideologiska värderingar 

och marginalisera kvinnor, men bör också ytterligare försöka förstå hur paradoxer också kan fungera för de kvinnor som deltar i dem. 

15. Murthy, R.K., 1998. 

Viewpoint Power, 

institutions and gender 

relations: Can gender 

training alter the 

equations? 

Radikal 

humanist   

En fallstudie som avser 

genusutbildning i icke-statliga 

organisationer som arbetar på 

gräsrotsnivå i Indien. Denna studie 

lyfter styrkor och svagheter i 

jämställdhetsutbildning som används 

som en strategi för att stärka 

jämställdhetsarbetet. Bidrag från 

olika deltagare med erfarenheter i 

olika jämställdhetsutbildningar, 

erfarenheter från IWID och 

interaktioner med Naila Kabeer. 

I den patriarkala organisationen behövs jämställdhetsutbildning för att ge mer makt åt kvinnor. Den patriarkala organisationen 

kännetecknas av att män har makten, vilket skapar könsdiskriminerande organisationer.  

 

För att åstadkomma en förändring som ger berättigande för kvinnor att få högre poster i organisationer, måste 

bakomliggande  individers inställningar till jämställdhetsutbildningar undersökas. Där föreslås en betoning på genusrelationer (som 

maktförhållanden) snarare än könsroller då det är sannolikt mer effektivt. Men ett sådant utbildningsprogram är inte tillräckliga för att 

ge kvinnliga anställda mer makt för att säkerställa deras dagliga överlevnad, särskilt de som jobbar inom organisationer som 

kännetecknas av patriarkala strukturer.  

 

Jämställdhet kan vara effektiv om män går med på en mer jämlik fördelning av makten. Dock är det sannolikt ineffektivt att förändra 

medvetenheten hos män som inte vill ge upp de materiella vinster som utövas genom maktutövning med koppling till dess hierarkiska 

positioner. 

 

16. Korvajärvi, P., 1998. 

Reproducing Gendered 

Hierarchies in Everyday 

Work: Contradictions in 

an Employment Office 

Radikal 

humanist   

Semi-strukturerad intervjuer på nio 

arbetsenheter, både inom den 

offentliga sektorn och inom den 

privata sektorn. Observationer 

genomfördes där forskarna följde 

vardagliga arbetssituationer, ställde 

frågor och pratade med tjänstemän. 

 

  

Det är möjligt för kvinnor att få positioner högt upp i hierarkin.  Dock ges utrymmen högt upp i hierarkin så länge kvinnor är i 

majoritet, utan att konflikter uppstår för hierarkiska positioner.  

 

Genusfrågor uppfattades som relevant någonstans i det avlägsna i samhället, men inte på den egna arbetsplatsen. De könsrelaterade 

segregeringarna i samhället presenterade den hierarkiska skillnaden. Kvinnor tenderar att dölja könshierarkier för att organisationen 

var dominerad av män. Att vara tyst om könsdiskriminering sågs som ett effektivt arbetssätt. Skillnaderna mellan kvinnor och män i 

det vardagliga arbetet är inbäddade i komplexa och flerdimensionella samt symbolisk praxis.  

 

Individer tenderar att vara tysta om könsdiskriminering, ses som ett effektivt sätt att skapa en fungerande arbetsmiljö. Tvärtom, ett 

arbete som inte bygger på faktiska interaktiva processer mellan människor förhindrar att viktiga omvandlingar sker i organisationer. 

Det är av vikt att inte dölja könsdiskriminering då detta döljer den subtila och ofta potentiella former som skulle motverka 

könsstereotyper. 

17. Dematteo, L.A., 1994. 

From Hierarchy to Unity 

between Men and Women 

Managers. Women in 

Management Review 

 

Radikal 

humanist   

Litteraturstudie.  Studien definierar 

kvinnans roll inom en traditionell 

struktur och förutsäger de 

förändringar som sannolikt kommer 

att inträffa, med liknelser på struktur 

under 1990-talet. 

Kvinnor och män arbetar tillsammans under en traditionell hierarkisk struktur. Den befintliga strukturen kommer att behöva ändras för 

att kvinnor ska få bättre roller i företaget. Den traditionella hierarkiska strukturen kännetecknas av manligt dominerad struktur, 

eftersom män i hög grad är fler än kvinnor i högre chefspositioner. I den traditionella strukturen håller sig kvinnor låg i hierarkin. Det 

kan förklaras ur ett biologiskt faktum, att en persons kön vanligtvis är antingen kvinna eller man, skillnaderna bör sluta där, men det 

gör det inte. Kön, inte sex., står för de socialt lärda egenskaper, beteenden och attityder som är förknippade med och förväntas av 

kvinnor och män. De biologiska könen är inte en viktig faktor för att bestämma ledarstil, inte heller orsaken till att kvinnorna utlöses 

från chefspositioner.  
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18. Fangenson, E. A, 

1990. Perceived and 

feminine attributes 

examined as a function of 

individuals’ sex and level 

in the organizational 

power hierarchy; A test of 

four theoretical 

perspectives 

 

Tolkande 

paradigm 

  

Fyra hypoteser testas utifrån ett 

frågeformulär som skickades med 

post till 246 deltagare. Slumpmässigt 

urval på kvinnor och män som 

jobbar på ledningen inom hälso-och 

sjukvården med kontor på olika 

platser runt om i landet. 

Upplevd manlighet relateras till individens nivå i organisatoriska makthierarkier, individer med höga poster är mer maskulina än de 

med lägre poster. Maskulinitet relateras till individens upplevda makt och deras position i den organisatoriska makthierarkin. Det 

konstaterades att kvinnor och män ser sig på samma sätt med avseende på maskulina attribut. Det tyder på att kvinnor med höga 

positioner ser sig själva passa med den maskulina profilen som formas utifrån existerande lednings ideologer.  

 

Makt uppmuntrar individer att känna att de kan tillfredsställa sina egna behov och önskningar.   

19. Ely, R., 1995. The Power 

in Demography: Women's 
Social Constructions of 

Gender Identity at Work 

 

Radikal humanist  De primära, kvalitativa data för denna 

studie erhölls från semi-strukturerade 
intervjuer med deltagarna, i 15 manligt 

dominerade företag och i 15 sex-

integrerade.  För att få en andra bevis 
källa så samlades in kvantitativa data från 

frågeformulär. 

Det är få kvinnor som har maktpositioner i jämförelse med männen, vilket förklaras av att könsrollerna är mer stereotypa. Problemet ligger i att 

feminina attribut förknippades med kvinnor som inte är tillräckligt bra i relation till företagens krav på framgång. 
 

Kvinnor har svårigheter att anta könsroller som var både personligt tillfredställande och förenliga med deras företags normer och förväntningar. 

Kvinnor i manliga dominerande företag visar obehag när det gäller de krav som företag ställer på de avseende deras könsroller i förhållande till kraven 
på framgång. Dessa förklarar de låga nivåerna av arbetstillfredsställelse samt lägre längtan efter och förväntningar på befordran bland kvinnorna i de 

manliga dominerande företagen. Kvinnor i sex-integrerade företag som uttrycker sin individualitet genom att tillåta sig själv vara feminin skulle bidra 

till deras framgång: Medan kvinnor i manligt dominerade företag, dess feminina egenskaper skulle vara ett hinder för dess framgång.  

20. Lewis, A. & 

Fagenson-Eland, E., 1998. 

The Influence of Gender 

and Organization Level on 

Perceptions of Leadership 

Behaviors: A Self and 

Supervisor Comparison 

Radikal 

humanist   

  

Både ledare och deras handledare 

informerades om att de 

slumpmässigt valdes ut för att delta i 

en studie om ledarskapsbeteende. Ett 

urval av 246 ledare och deras 

handledare (492 respondenter totalt) 

i en federal statlig myndighet 

ombads att delta i en 

enkätundersöknings studie. Endast 

de matchade svaren användes för 

hypotestestning. 

 

Det finns fortfarande kvar könsrollsstereotyper bland ledare i organisationer. Manliga ledare anammar strukturer mer än kvinnor och 

formar deras beteende utifrån dessa. Skälen beror på både manliga ledares och kvinnliga ledarens självuppfattning. Manliga ledare har 

svårt att förverka sina samhälleliga definitioner av maskulinet. Trots det motiveras män att göra det på grund av att könsrollerna är 

stereotypa. Maskulina attribut (dvs. initiera struktur beteende) ses som positiva både i samhället och på arbetsplatsen, medan 

stereotypa feminina attribut (dvs. övervägande beteende) betraktas som negativa. Att imitera strukturbeteende har dock varit nära 

kopplat till framgångsrik ledarprestation (Brenner, et al., 1989; Heilman, et al., 1989; Schein, 1973, 1975), och därmed skulle kvinnors 

självuppfattningar minska deras chans till befordring.  

 

Ledarskapsbeteenden är relaterad till individens position i organisatoriska hierarkier. Ledare på lägre nivå har högre strukturbeteende i 

jämförelse med ledare på högre nivå. Strukturbeteenden förknippas med hög prestanda. Både maskulina och androgyna beteenden har 

förknippats med effektivt ledarskap. Därför många kvinnliga ledare anser att de har ett maskulint beteende. Dock att imitera 

strukturbeteende missgynnar kvinnor då det förstärker en stereotyp gynnar männen snarare än kvinnor.   

Det rekommenderas att ledarna förstår de faktorer som är förknippade med deras egna beteenden. Denna typ av information kommer 

att hjälpa ledarna att utveckla mer informerade strategier för karriär tillväxt. Manliga och kvinnliga ledare kan börja förstå den 

inverkan som deras egna och deras chefer tankeprocesser kan ha på deras nuvarande ledarskap erfarenheter och deras framtida 

befordringar.  
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4.2 Gruppindelning utifrån analysmatrisen 

Nedan presenteras de olika artiklarna och de grupper som vi valt att dela in de i. Likt beskrivningen i metoden så grupperar vi artiklarna utifrån 

analysmatrisen för att enklare kunna analysera överskådligt och få en helhetsbild av resultaten som finns på forskningsområdet. Se sammanställda 

tabeller nedan. Analysen består i två underrubriker för att hålla en bra struktur, varav underrubrikerna är en analys av nedanstående tabeller.  

 

Tabell 5. Gruppindelning 1. Exkludering av kvinnan pga. hur vi som individer uppfattar och definierar 

 
Art.nr Resultat  

2 En organisation kan ses som genuskodad om och när den styrs av ”maskulina” eller ”feminina” diskurser och det ”feminina” eller ”maskulina” utestängs, underordnas eller 

nedtonas. 

 

För att strukturer ska bli könsneutrala krävs en radikal förändring då de troligtvis skulle förändra organisationers strukturer helt och hållet, tillsammans med nya definitioner av 

arbete och arbetsrelationer så skulle strukturer anpassas till dagens verklighet utanför arbetsplatsen. Uppfattningar och bilden av att maskulinitet eftersträvas hindrar kvinnan. 

Anledningen till att hierarkierna är könsdiskriminerande är genom argument om kvinnans emotionella del, sexualitet barnomsorg osv. vilket gör att man sätter kvinnan på lägre 

positioner och stärker den befintliga hierarkin som gynnar män. Man framställer exempelvis ofta maskulina ting såsom militären osv som positiva attribut att ha i organisationer 

vilket missgynnar och försvårar för kvinnan. Allt bygger på och är format runt mannen 

5 Könsdiskriminering uppstår pga. attityder och beteenden och dessa är en funktion av organisationsstrukturer som makt och hierarki.  

 

Makt påverkar avancemang i den organisatoriska hierarkin för kvinnor där andelen som representerar en individ påverkar medarbetares beteende och inställning. Hierarkiska 

strukturer måste ändras där makt måste omfördelas enligt forskaren där beteende är en funktion av vilken position i ett nätverk av hierarkiska relationer man har. 

 

Istället för att träna människor att passa in i en organisation ska förändringsstrategier fokusera på strukturen i organisationen som en helhet. Det är ändring av dagens form av 

hierarki som ska ligga till grund för förändring. Makt tenderar även till att ge mer makt. En hierarkiskt hög post som ger makt kan i sin tur ge ett brett och starkt nätverk med hög 

maktstatus här ser vi maktens synergieffekter. Hierarki kan även bestämma vem/vilka som kommer avancera vidare i hierarkin, vilka positioner som leder till vilka och därmed 

också vilka som kommer ges makt som kan påverka till könsdiskriminering.  

6 Det föreslår att de processer som är involverade i utvecklingen av makt skiljer sig åt för män och kvinnor och att vägen till makten för kvinnor liknar en hinderkurs.   

 

Uppfattningar och värderingar är kritiskt avgörande för utvecklingen av makt. Viktiga inverkningar på maktuppfattningen är stereotyper, prototyper och attribut. På grund av 

dessa uppfattningar anses kvinnor inte att vara lämpliga kandidater för kraftfulla positioner i organisationer.Dessa uppfattningar kan influera och påverka informella relationer 

som är kritiska för utvecklingen av makt. Det i sin tur minskar kvinnans chans att uppnå makt i organisationer. Utebliven makt minskar chansen att påverka nedåt i leden. 

10 Finner att makt har en central påverkan, organisationer bör se till klasskillnader interna strukturer, den relativa maktskillnaden på arbetsplatsen. Könsdiskriminering uppstår och 

kvarstår på grund av organisationsstrukturerna makt och hierarki där de bidrar till normer och klasskillnader. Dessa normer har stor motståndskraft mot förändringar där de är 

trögrörliga vilket blir en stark faktor till att möjliggöra reproducering av befintliga maktstrukturer. 
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Status och klasskillnader bör studeras mer för förändring. Makt och status kommer från normer som sätts av stereotyper. Dessa stereotyper kommer från undermedvetna 

uppfattningar om hur saker och ting ska fungera. Här är synen att maskulinitet är stereotypen för framgång. 

11 Resultatet landar i att definitionen av vad som gör en organisation, hierarki eller något annat inte är tydligt krävs en ny mer användbar uppfattning av definitionen. Strukturer som 

bl.a. Hierarki påverkar till könsdiskriminering och forskarna hävdar här att vi måste öka förståelsen för dessa organisationsstrukturer för att förebygga könsdiskriminering. 

Diskurser: uppfattningar värderingar, kulturer sh. Påverkar könsdiskriminering. Hierarkiska organisationer är maskulina och därmed förtryckande, Könssegregerade yrken och 

maskulina organisationer vilket leder till könsdiskriminering. 

13 Människors beteende inspireras av de mer osynliga strategierna för ”normalisering” som formar organisatoriska strukturer. Processer och relationer formas utifrån en påverkan 

av samhällets mallar av värderingar, övertygelser, normer och strukturer. 

 

Diskursen förklarar vikten av språk som de mest betydande krafterna i att forma kvinnors upplevelser, där språk arbetar för att konstruera särskilda sätt att tänka och där 

tolkningen används för att bilda särskilda organisatoriska strukturer, processer och relationer. 

14 Kvinnor definierar makt som förhandlingsbart eller hierarkisk.  Detta tyder på att kvinnor omformulerar sina definitioner av makt utifrån dominerade, funktionella 

affärsmodeller. Relationella maktdefinitioner kan vara trendigt på arbetsplatsen, ändå har den kontrollerats av dominerande ideologier. Det vill säga att definitioner av makt är 

kopplade till organisatoriska paradoxer (motsägelser) Beroende på hur kommunikationen är inramad i en organisation, kan makt ses i vissa sammanhang som bra eller rätt, dålig 

eller fel. Makt och paradoxer är komplexa sociala konstruktioner som upprätthåller den nuvarande patriarkala strukturen. Det blir funktionellt för kvinnor att omdefiniera makt 

som ett sätt att förhandla sina organisatoriska roller. 

 

Forskare måste fortsätta att leta efter och avslöja de svåra samhällslager av paradoxer som döljer dominerande ideologiska värderingar och marginalisera kvinnor, men bör också 

ytterligare försöka förstå hur paradoxer också kan fungera för de kvinnor som deltar i dem. 

20 Manliga ledare anammar strukturer mer än kvinnor och formar deras beteende utifrån dessa. Skälen beror på både manliga ledares och kvinnliga ledarens självuppfattning. 

Maskulina attribut (dvs. imitera struktur beteende) ses som positiva både i samhället och på arbetsplatsen, medan stereotypa feminina attribut (dvs. övervägande beteende) 

betraktas som negativa. 

 

Ledarskapsbeteenden är relaterad till individens position i organisatoriska hierarkier. Ledare på lägre nivå har högre strukturbeteende i jämförelse med ledare på högre nivå. 

Strukturbeteenden förknippas med hög prestanda. Både maskulina och androgyna beteenden har förknippats med effektivt ledarskap. Därför många kvinnliga ledare anser att de 

har ett maskulint beteende. Dock att imitera strukturbeteende missgynnar kvinnor då det förstärker en stereotyp gynnar männen snarare än kvinnor.   

Det rekommenderas att ledarna förstår de faktorer som är förknippade med deras egna beteenden. Denna typ av information kommer att hjälpa ledarna att utveckla mer 

informerade strategier för karriär tillväxt. Manliga och kvinnliga ledare kan börja förstå den inverkan som deras egna och deras chefer tankeprocesser kan ha på deras nuvarande 

ledarskap erfarenheter och deras framtida befordringar. 
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Tabell 6. Gruppindelning 2. Kvinnor till ledande positioner 

 
Art.nr Resultat 

1 Kvinnor på ledande positioner kan vara viktiga för förändring och en potentiell förespråkare för kvinnor.   

De kan påverka och influera företagets regler och normer. Studien visar även på att företag utan en jämn fördelning av både män och kvinnor i ledning har den högsta 

könssegregationen. Dock påvisar forskarna att resultatet som visar att kvinnan kan minska könsdiskriminering även skulle kunna bero på att problemet med könsdiskriminering 

inte uppmärksammas i lika stor utsträckning om det finns en kvinna på högre poster.  

 

Artikeln uppmuntrar forskare att fokusera sina studier på organisationer med mycket kvinnor i ledande positioner relativt till män, samt låg segregation. En sådan forskning 

skulle medföra en utveckling till en ny teoretisk förståelse i könsuppdelade företag.  

4 Kvinnor som befinner sig högt upp i hierarkin har makt och kan agera som viktig drivkraft för förändring och förespråkare för andra kvinnor i organisationen.  

De har även funnit att kvinnor i ledande positioner har signifikant effekt för att minska könsdiskriminering. Där kvinnor kan minska gapet mellan kön både i grupper, hos 

individers och gruppers preferenser samt på stereotyper. De kan även verka med positiv inverkan där de kan öka möjligheterna för kvinnors tillgång till karriärfrämjande nätverk.  

I denna artikel har man dock även sett att sambandet mellan kvinnans påverkan till mindre könsdiskriminering som ovan beskrivet inte följer en linjär utveckling utan att det 

krävs en viss mängd makt för kvinnans påverkan.  Kvinnan i ledande befattning som inte har tillräckligt med makt för att påverka karriärer hos underordnade osv kan istället få 

motsatt effekt där de hamnar i beroendeställning till männen. Kvinnan i ledning vill då inte visa sig sympatisera med andra kvinnor för att bli omtyckta av män och exkluderingen 

av kvinnan fortsätter.  

7 Resultatet från forskningen visar att kvinnor i ledande positioner påverkar positivt till könsintegrering. Eftersom det ger organisatorisk anpassning och starkt kan påverka 

arbetsplatsens segregering.   

Utan könsintegrering försvåras kvinnors möjlighet att avancera i karriären då kvinnan exkluderas. Med kvinnliga chefer minskar könsdiskriminering på grund av de ökade 

inflytandet en högt hierarkisk position medför och genom att vara en förespråkare och mentor för andra kvinnor.  

Anledningen att könsdiskriminering minskar är att befintliga organisationer förändras snarare än nya företag med hög könsintegrering tar plats på marknaden.  

  

15 Den patriarkala organisationen behövs jämställdhetsutbildning för att ge mer makt åt kvinnor. Den patriarkala organisationen kännetecknas av att män har makten, vilket skapar 

könsdiskriminerande organisationer.  

 

För att åstadkomma en förändring som ger berättigande för kvinnor att få högre poster i organisationer, måste bakomliggande individers inställning till jämställdhetsutbildningar 

undersökas. Där föreslås en betoning på genusrelationer (som maktförhållanden) snarare än könsroller då det är sannolikt mer effektivt. Men ett sådant utbildningsprogram är 

inte tillräckliga för att ge kvinnliga anställda mer makt för att säkerställa deras dagliga överlevnad, särskilt de som jobbar inom organisationer som kännetecknas av patriarkala 

strukturer.  

 

Jämställdhet kan vara effektiv om män går med på en mer jämlik fördelning av makten. Dock är det sannolikt ineffektivt att förändra medvetenheten hos män som inte vill ge 

upp de materiella vinster som utövas genom maktutövning med koppling till dess hierarkiska positioner. 
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Tabell 7. Gruppindelning 3. Maskulinitet föredras framför femininitet 

 
Art.nr Resultat 

3 Vad som än definieras som feminint tenderar att bli nervärderat, vad som än definieras som maskulint ges högre status, ses som mer professionell och ses i likhet med något som 

kan representera kompetens. 

 

Könsdiskriminering kan förklaras av hierarki som en påverkan till makt där maskulinitet värderas högre än femininitet. 

 

Könsidentitet definieras för ofta som en egenskap hos individer vilket anses vara ett hinder för forskning och utveckling. Två vanliga konstruktioner av kön som forskaren lyfter 

fram:  

  

Exempel på struktur: ”män i barnomsorg visar på svårigheter av att skapa maskulinitet pga. arbetets uppenbara femininitet” (Murray, 1996)  

8 En kvinnas chans till avancemang i organisationer beror främst på organisationens beslutfattare med makt och preferenser med respekt till kön. Dessa grundas bl.a. på normer 

och strukturer. Individer med hög status och makt har ett större inflytande.  

 

Makt och hierarki påverkar till KD där historiskt sett har mansdominansen existerat i högt rankade roller. Positioner som fylls med män nämns som mansjobb och dessa 

strukturer påverkar till att man anställer mäns kunskaper. 

12 Könsuppdelning har skapats pga. patriarkatet. Könsuppdelning har inte enbart skapats som en symbol det har även en psykisk effekt på oss.  

  

Staten försöker behålla en kontroll över kvinnorna där man utesluter/exkluderar kvinnor pga. menstruation & fertilitet medans maskulinitet framställs positivt. 

Framgångsfaktorer beskrivs med maskulina heterosexuella. Mannen blir ideal arbetaren vilket uppmuntrar ett köns gap på arbetsplatsen som bidrar till färre anställningar & 

befordran av kvinnor. Eftersom kvinnans natur hindrar dem från att arbeta för deras identiteter blir de otillräckliga på arbetsplatsen.  

  

Om kvinnan stödjer en man så ökar hennes värde gentemot om hon stödjer en kvinna där hon riskerar att förlora respekt. Kvinnor ser här att mannen är nyckeln till framgång där 

de ökar tillhörighet, resurser och självkänsla.   

18 Upplevd manlighet relateras till individens nivå i organisatoriska makthierarkier, individer med höga poster är mer maskulina än de med lägre poster. Maskulinitet relateras till 

individens upplevda makt och deras position i den organisatoriska makthierarkin. Det konstaterades att kvinnor och män ser sig på samma sätt med avseende på maskulina 

attribut. Det tyder på att kvinnor med höga positioner ser sig själva passa med den maskulina profilen som formas utifrån existerande lednings ideologer.  

 

Makt uppmuntrar individer att känna att de kan tillfredsställa sina egna behov och önskningar.  

19 Kvinnor har svårigheter att anta könsroller som var både personligt tillfredställande och förenliga med deras företags normer och förväntningar. Kvinnor i manliga dominerande 

företag visar obehag när det gäller de krav som företag ställer på de avseende deras könsroller i förhållande till kraven på framgång. Dessa förklarar de låga nivåerna av 

arbetstillfredsställelse samt lägre längtan efter och förväntningar på befordran bland kvinnorna i de manliga dominerande företagen. Kvinnor i sex-integrerade företag som 

uttrycker sin individualitet genom att tillåta sig själv vara feminin skulle bidra till deras framgång: Medan kvinnor i manligt dominerade företag, dess feminina egenskaper skulle 

vara ett hinder för dess framgång.  
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Tabell 8. Gruppindelning 4. Kvinnors möjligheter till att få högre post 

 
Art.nr Resultat 

9 Möjligheterna för kvinnor att ta sig till styrelseordförande posten är svårare än för män. Till grund för det ligger könsstereotyper och maktstrukturer. Dessa måste brytas ned.   

 

Problemet kan delvis ändras på individnivå och där man kan ändra mikrofaktorer. Men inom organisationer så formar maktstrukturerna fortfarande hierarkierna, kvinnor 

fortsätter att bli bedömda enligt maskulina egenskaper för sitt ledarskap och könsstereotyper kvarstår. Det visar på att ge kvinnan ska ges mer makt för att jämna ut.  

16 Det är möjligt för kvinnor att få positioner högt upp i hierarkin.  Dock ges utrymmen högt upp i hierarkin så länge kvinnor är i majoritet, utan att konflikter uppstår för 

hierarkiska positioner.  

 

Genusfrågor uppfattades som relevant någonstans i det avlägsna i samhället, men inte på den egna arbetsplatsen. De könsrelaterade segregeringarna i samhället presenterade den 

hierarkiska skillnaden. Kvinnor tenderar att dölja könshierarkier för att organisationen var dominerad av män. Att vara tyst om könsdiskriminering sågs som ett effektivt 

arbetssätt. Skillnaderna mellan kvinnor och män i det vardagliga arbetet är inbäddade i komplexa och flerdimensionella samt symbolisk praxis.  

 

Organisationer tenderar att vara tysta om könsdiskriminering, ses som ett effektivt sätt att skapa en fungerande arbetsmiljö. Tvärtom, ett arbete som inte bygger på faktiska 

interaktiva processer mellan människor förhindrar att viktiga omvandlingar sker i organisationer. Det är av vikt att inte dölja könsdiskriminering då detta döljer den subtila och 

ofta potentiella former som skulle motverka könsstereotyper. 

17 Kvinnor och män arbetar tillsammans under en traditionell hierarkisk struktur. Den befintliga strukturen kommer att behöva ändras för att kvinnor ska få bättre roller i företaget. 

Den traditionella hierarkiska strukturen kännetecknas av manligt dominerad struktur, eftersom män i hög grad är fler än kvinnor i högre chefspositioner. I den traditionella 

strukturen håller sig kvinnor låg i hierarkin. Det kan förklaras ur ett biologiskt faktum, att en persons kön vanligtvis är antingen kvinna eller man, skillnaderna bör sluta där, men 

det gör det inte. Kön, inte sex., står för de socialt lärda egenskaper, beteenden och attityder som är förknippade med och förväntas av kvinnor och män. De biologiska könen är 

inte en viktig faktor för att bestämma ledarstil, inte heller orsaken till att kvinnorna utlöses från chefspositioner 
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4.2.1 Gruppanalyser 

Här analyserar vi varje grupps likheter på detaljnivå där vi går in på varje forskares syn och hur 

dessa kan skilja sig och likna andra forskare. Vi sammanfattar gruppanalyserna i en 

sammanfattande analys där vi analyserar samtliga artiklar och forskare på en mer abstrakt 

överskådlig nivå. 

4.2.1.1 Exkludering av kvinnan pga. hur vi som individer uppfattar och definierar. 

Grupp 1 benämns som Exkludering av kvinnan till följd av hur vi som individer uppfattar och 

definierar strukturer.  I gruppen har åtta artiklar inkluderats till följd av dess liknelser i 

resultaten, där samtliga forskare har påvisat att individers beteende har en signifikant betydelse 

i påverkan till könsdiskriminerade organisationsstrukturer. Först presenteras likheter, följt av 

hur artiklarna kompletterar varandra och sedan artiklarnas skillnader. 

 

(2) Acker (1990) visar på att individers uppfattningar kring maskulinitet och femininet påverkar 

organisationsstrukturer som makt-och hierarkistrukturer och hindrar kvinnan från att avancera 

inom organisationen. Det förklaras utifrån hur individer framställer maskulinitet som positiva 

attribut vilket gynnar männen i tilldelningen av högre hierarkiska positioner. Kvinnan 

framställs främst som emotionell vilket sätter kvinnan på lägre positioner då det ses som 

feminina attribut och stärker den befintliga hierarkin som gynnar männen. I liknelse till Acker 

(1990) har (5) Kanters (1975) forskning också visat på att könsdiskriminerade makt-och 

hierarkistrukturer uppstår från beteenden men även attityder, vilket ser till att kvinnor placeras 

lågt ner i hierarkin. Det förklaras av organisationer uppmuntrar individer att anpassa dess 

beteende för att passa in i organisationen. Makt påverkar avancemang i den strukturella 

hierarkin för kvinnor där andelen som representerar en individ påverkar medarbetares beteende 

och inställning. Hierarki- och maktstrukturer måste ändras där makt måste omfördelas enligt 

forskaren, då beteende är en funktion av vilken position i ett nätverk av hierarkiska relationer 

man har.   

 

(6) Ragins och Sundstrom (1986) och (11) Britton (2000) visar även på att individers 

uppfattningar men även dess värderingar är viktiga för utvecklingen av könsdiskriminerade 

hierarki-och maktstrukturer. Likt Acker (1990) och Kanter (1975) har även forskarna kunnat 

påvisat att män gynnas i tillgång till och utnyttjandet av resurser för makt, där kvinnor 

exkluderas och placeras i poster med låg makt. Det förklaras av individers uppfattningar kring 

stereotyper där män ses som lämpliga kandidater för högre positioner i organisationer.  

 

Vi ser även att (10) Stainback, Tomaskovic-Devey och Skaggs (2010) resultat styrker övriga 

forskare i gruppen. Forskarna visar på resultat likt de övriga resultaten i denna grupp, som visar 

på att individers beteende påverkar utformningen av maktstrukturer. Även här ses uppfattningar 

som avgörande för hur individer beter sig. Det förklaras att stereotyper kommer från 

undermedvetna uppfattningar om hur saker och ting ska fungera, där individer uppfattar att 

maskulinitet är stereotypen för framgång och beter sig utifrån det.  
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Både (14)  Pfafman och Bochantin (2012)  och (20) Lewis och Fagenson (1998) har visat på 

liknelser i dess resultat likt de övriga forskare i gruppen. Liknelserna grundar sig på att 

individers beteende och definitioner av makt formar organisationsstrukturerna makt- och 

hierarkistrukturer.  Liknelserna ligger i att individers beteende formas utifrån strukturer som 

anammar maskulina attribut som positiva både i samhället och på arbetsplatsen. Dock 

kompletterar (14) Pfafman och Bochantin (2012) forskarna Lewis och Fagenson (1998) genom 

att förklara varför individers beteende formas efter befintliga strukturer som anmanar maskulina 

attribut. Det genom att tillägga att kvinnor definierar makt efter förutbestämda definitioner, för 

att anpassa sig efter befintliga organisationsstrukturer som grundar sig på stereotyper och 

manlig dominans.  

 

(13) Alexious (2005) resultat visar även likt andra forskningsresultat för denna grupp, på att 

kvinnans beteende formar hierarki-och maktstrukturer. Dock till skillnad från de övriga 

forskarna, förklarar (13) Alexious (2005) att kvinnans beteende formas utifrån existerande 

diskurser i hennes samspel med andra. Dock finner vi en likhet i förklaringen om att människors 

beteende inspireras av samhällets mallar såsom värderingar som utgör de ”normaliserande 

antaganden” som formar organisatoriska strukturer. Där ser vi att på liknande sätt har (10) 

Stainback, Tomaskovic-Devey och Skaggs (2010) konstaterat att individers undermedvetna 

uppfattningar styrs av förutbestämda stereotyper som bestäms av samhället. Individer väljer att 

bete sig utifrån det. (13) Alexiou (2005) förklarar mer på vilket sätt individers undermedvetna 

uppfattningar styr hur vi beter oss och menar på att människors beteende inspireras av de mer 

osynliga strategierna för "normalisering", där processer och relationer formas utifrån påverkan 

av samhällets mallar av värderingar, övertygelser, normer och strukturer. 

 

Det förekommer skillnader i forskarnas förklaringar till hur könsdiskriminering kan förklaras 

utifrån makt- och hierarkistrukturer.   Exempelvis enligt (11) Britton (2000) påverkar diskurser 

till könsdiskriminering, med det menas hur man samtalar och uttrycker sig. Vidare menar 

forskaren att hur individer exkluderar kvinnan i samtal med andra skapar könssegregerade 

yrken. (13) Alexiou (2005) kompletterar Britton (2000) genom att förklara hur diskurser 

påverkar könsdiskriminerade makt-och hierarkistrukturer. Här sätts fokus på diskursen som 

enligt Alexiou (2005) klargör vikten av hur vi utrycker oss och kommunicerar som den mest 

betydande faktorn i att forma beteende. Kommunikationen påverkar individers upplevelser som 

formar strukturerna inom organisationer. (13) Alexiou (2005) hävdar att maskulina och 

feminina diskurser styr hur en organisationsstruktur ser ut i det avseende att den blir 

uppdelningar, där femininitet utestängs, underordnas eller nedtonas. Dock ser vi att samtliga 

forskare i gruppen har en annan syn i deras förklaring till vad som påverkar 

organisationsstrukturer. Exempelvis ser vi att forskarna (14) Pfafman och Bochantin (2012) 

påvisar att organisatoriska stereotyper motsäger verkligheten där kvinnan exkluderas genom 

sociala konstruktioner som upprätthåller den befintliga patriarkala strukturer. Kvinnor förhåller 

sig till existerande stereotyper som finns i organisationen, detta för att förhandla sig till 

hierarkiska positioner, detta resulterar till könsdiskriminerade makt-och hierarkistrukturer.  

(20) Lewis och Fagenson (1998) samt (10) Stainback, Tomaskovic-Devey och Skaggs (2010) 

har en annan förklaring till varför makt- och hierarkistrukturer är könsdiskriminerade, deras 

synvinkel skiljer sig från majoriteten av forskarna i denna grupp. (20) Lewis och Fagenson 
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(1998) menar på maskulina attribut ses som positiva i samhället och på arbetsplatsen. 

Innebärande att maskulina beteenden förknippas med effektivt ledarskap i organisationer där 

feminina attribut betraktas som negativa. Kvinnliga ledare på lägre nivå har därför högre behov 

av att imitera maskulina beteenden för att avancera i organisationen. Medan kvinnor med högre 

ledande positioner anser sig ha ett maskulint beteende. Detta förklaras av att i organisationer 

relateras ledarskapsbeteenden till individens position i hierarkin. Kvinnor som inte följer 

strukturbeteendet kan inte få ledande positioner vilket ökar gapet till underordnade kvinnor 

ännu mer. Imiteringen av strukturbeteende missgynnar kvinnor då det förstärker en stereotyp 

som gynnar männen snarare än kvinnor.   

 

Stainback, Tomaskovic-Devey och Skaggs (2010) kompletterar (20) Lewis och Fagenson 

(1998) då de går in på normer som en förklaring till varför kvinnliga ledare väljer att anpassa 

sig efter vad organisationer ser som effektivt ledarskap. De menar på att könsdiskriminering 

uppstår till följd av normer. Där normer ser till att förändringar som är av vikt för att motverka 

könsdiskriminerade maktstrukturer, blir trögrörliga. Vilket resulterar till att könsdiskriminerade 

organisationsstrukturer kvarstår. Normer sätts av stereotyper som kommer från individers 

undermedvetna uppfattningar, där maskulinitet är stereotypen för framgång.  

Även (5) Kanter har en annan syn i sin förklaring av vad som påverkar att makt-och 

hierarkistrukturer blir könsdiskriminerade. Fokuserar på hur makt tenderar att ge mer makt. En 

hierarkiskt hög post som ger mer makt kan i sin tur ge ett brett och starkt nätverk med hög 

maktstatus, vart man befinner sig i hierarkin är avgörande för vem/vilka som kommer avancera 

vidare i hierarkin. Makt påverkar avancemang i den organisatoriska hierarkin vilket påverkar 

individer beteende och inställning då beteende ses som en funktion av vilken position av makt-

och hierarkistrukturer.  

 

(6) Ragins och Sundstrom (1986) kompletterar Kanter (1975) då de förklarar mer djupgående 

varför visa individer ges mer makt och varför visa kan avancera vidare i hierarkin. Forskarna 

förklarar det utifrån att påvisa att stereotyper, prototyper och attribut påverkar individers 

uppfattningar och de informella relationerna i organisationer. Dessa uppfattningar är kritiska 

för maktutvecklingen och hindrar kvinnor från att ses som lämpliga kandidater för mäktiga 

positioner i organisationer.  

 

Analysen konstaterar liknelser och skillnader mellan de olika artiklarna, för att se vad 

skillnaderna kan förklaras av använder vi oss av Burrell och Morgans (1979) modell för 

paradigmatisk klassificering. Forskarna (13) Alexiou (2005) och (6) Ragins och Sundstrom 

(1986) har gemensamt en tolkande ansats som utgångspunkt i sina studier.  

 

Både (13) Alexiou (2005) och (6) Ragins och Sundstrom (1986) ämnar att genom sin studie 

skapa en förståelse till varför vägen till makt och högre positioner skiljer sig för män och 

kvinnor, detta genom att exempelvis studera enskilda individers medverkan i sociala processer, 

genom att se till hur individer beter sig i samspel med andra (13) Alexiou (2005). Vilket 

stämmer överens med det tolkande paradigmet som beskrivs av Burell och Morgan (1979). 

Presenterar en subjektiv syn på förståelse av den sociala världen där enskilda medverkar direkt 

i sociala processer. Forskarna inom detta paradigm försöker förstå den dagliga essensen av den 
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världen, vilket även forskarna (13) Alexiou (2005) och (6) Ragins och Sundstrom (1986) gör 

genom att försöka skapa en förståelse för de befintliga organisationsstrukturerna och varför 

dessa är könsdiskriminerade.  

 

För att nyansera ytterligare kan vi diskutera forskarnas grundsyn utifrån fyra analytiska 

dimensioner som finns inom det tolkande paradigmet. Här diskuterar forskarna allmänna 

sociologiska inställning under fyra analytiska dimensioner.  

 

Två av de analytiska dimensioner är nominalism; den sociala världen existerar inte utan 

individens kognition/tankemönster och ideografisk; som ämnar att öka förståelsen för 

individens subjektiva synsätt, genom att berätta om dennes livserfarenhet (Burrell & Morgan, 

1979). Med en ideografisk synvinkel avser (13) Alexiou (2005) skapa en förståelse för varför 

organisationsstrukturer är könsdiskriminerande, utifrån en kvinnas erfarenhet visas hur 

beteende påverkas av existerande organisatoriska diskurser i hennes samspel med andra ex. 

samhällets mallar av värderingar, övertygelser, normer och strukturer. Medan (6) Ragins och 

Sundstrom (1986) utgår från nominalism som utgångspunkt och påvisar att individers 

uppfattningar och värderingar influerar och påverkar individers sätt att agera vilket påverkar 

hur maktstrukturer utformas. Gemensamt för (13) Alexiou (2005) och (6) Ragins och 

Sundstrom (1986) är att de studerar individers medvetenhet, där de kunnat konstatera, lik 

forskarna med radikal humanism som utgångspunkt, att individers beteende formar 

könsdiskriminerande organisationsstrukturer.  

 

Flera av artiklarna skiljer sig från (13) Alexiou (2005) och (6) Ragins och Sundstrom (1986) 

där de kan tolkas gå steget längre. Från det tolkande paradigmet för ökad förståelse utvecklas 

en vilja att förändra nuvarande strukturer radikalt. Där de ämnar att från en förståelse för varför 

organisationsstrukturer exkluderar kvinnan från makt och hierarkiska positioner göra en 

förändring kan forskarna ses hamna i paradigmet för radikal humanism. Vi ser att dessa forskare 

har som syfte att genom sina studier införa en radikal förändring för att motverka de befintliga 

könsdiskriminerade strukturer som främjar männen i tillgång till makt och ledande positioner.  

Det har konstaterats att samtliga forskare har ett gemensamt mål, att människor ska överskrida 

de begränsningarna i de befintliga sociala mönstren och genom en radikal förändring kunna nå 

sin fulla potential.  Samtliga forskare inom denna grupp delar en gemensam syn, att människors 

beteende formas enligt de uppfattningar, definitioner och diskurser som styrs av sociala normer, 

vilket förklarar dagens könsdiskriminerade makt-och hierarkistrukturer. Den sociala 

konstruktionen anses existera utanför människans medvetande och begränsar oss i det 

vardagliga arbete vilket stämmer överens med artiklarnas syn på radikal lösning, det krävs nya 

definitioner och uppfattningar av arbete och arbetsrelationer för att motverka 

könsdiskriminering (Acker 1990; Britton, 2000 och Lewis och Fagenson, 1998).  

 

Gemensamt för samtliga forskarna är att de ämnar befria kvinnan från de sociala begränsningar 

som präglar kvinnans utveckling. Forskarna kritiserar de befintliga strukturerna till följd av att 

de är könsdiskriminerade. Här påvisar majoriteten av forskarna vikten av hur vi individer 

påverkas av samhällets normer, detta genom att anpassa vår beteende, uppfattningar och 

värderingar till existerande sociala normer.  
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4.2.1.1 Kvinnor till ledande positioner 

 

Grupp 2 har vi kallat Kvinnor till ledande positioner då vi funnit en likhet i de olika artiklarnas 

resultat. Likheterna i resultatet är att de alla valt att studera hur kvinnor på positioner högt upp 

i hierarkin kan minska könsdiskriminering. Likheterna finns även i att de alla har kunnat 

konstatera att påverkan är signifikant och kan minska könsdiskriminering. Gruppen innehåller 

fyra artiklar, här har vi bland annat inkluderat (1) Stainback, Kleiner och Skaggs (2016) artikel. 

Artikeln tillhör gruppen då den visar på hur makt- och hierarkistrukturer kan förklara 

könsdiskriminering där bristen på kvinnor på höga hierarkiska och maktpositioner är stor. 

Studien inkluderas då den studerar kvinnors påverkan när de intar höga makt och 

hierarkipositioner. 

  

(1) Stainback, Kleiner och Skaggs (2016) liknar även de andra i gruppen där de uppmuntrar, i 

likhet med det (7) Huffman, Cohen och Pearlman (2010) och Murthy (1998) presenterar, att 

fler kvinnor ska ha ledande befattningar i organisationer då de funnit att det minskar 

könssegregeringen. Det ökar även möjligheterna för kvinnors tillgång till starka och 

karriärfrämjande kontaktnätverk där de är med och inkluderar kvinnan genom hela 

organisationen. 

 

(4) Stainback och Kwon (2012) liknar de andra i gruppen då dem har funnit ett liknande resultat 

där de konstaterar att kvinnor på högre positioner kan fungera som en viktig pådrivande faktor 

för förändring och att de kan fungera som en förespråkare för andra kvinnor i organisationen. 

De finner en signifikant effekt för att kvinnor i ledande positioner kan minska 

könsdiskrimineringen genom att minska gapet mellan kön både i grupper, hos individer och i 

gruppers preferenser samt på stereotyper. Dock finns en skillnad mellan artikeln och de andra 

artiklarna då (4) Stainback och Kwon (2012) även har funnit att kvinnor kan ha negativ 

påverkan i ledande befattningar vilket skiljer sig från de andra forskarnas resultat i gruppen. 

Det härleds från att om kvinnan inte har tillräckligt med makt och inflytande för att kunna 

påverka de anställda så kan kvinnan i den ledande positionen tvingas in i normer som stödjer 

mansdominansen istället. Det för att bli omtyckta av män som sitter på den största makten och 

därför inte visa sig sympatisera mer med kvinnor. Det är inte givet att kvinnan främjar genom 

ledande positioner utan att det krävs en radikal förändring på maktpositioner. Det radikala kan 

förklaras av att forskaren är kritisk mot befintliga strukturer och menar på att nuvarande 

maktstrukturer måste genomgå en omfattande förändring där kvinnan får en stor andel makt för 

att kunna påverka. 

 

(15) Murthy (1998) presenterar i sin artikel, i likhet med de andra artiklarna, att en förändring 

av könsdiskriminering kan ske genom att berättiga kvinnor högre hierarkiska positioner som 

medför makt. En skillnad kan dock ses där forskarna anser att det som krävs för att möjliggöra 

denna omfattande förändring är att se till medarbetarnas inställning till jämställdhet, särskilt i 

de organisationer som kännetecknas av patriarkala strukturer. Det krävs att organisationen inför 

jämställdhetsutbildningar och ändrar inställningen till jämställdhet snarare än att kvinnan ska 

få tillräckligt med makt för att kunna påverka. (1) Stainback, Kleiner och Skaggs (2016) 

förespråkar därför en uppmuntran till att forskare ska studera organisationer med mycket 
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kvinnor relativt män i ledande positioner, samt låg segregation. En sådan forskning skulle då 

medföra en utveckling till en ny teoretisk förståelse i könsuppdelade organisationer. 

 

Likheter och skillnader som konstaterats ovan i hur forskarna ser på förklaringen av 

strukturernas påverkan till könsdiskriminering kan likt de vi nämnde i analysen för grupp 1, 

förklaras av forskarnas paradigmatiska klassificering. (1) Stainback, Kleiner och Skaggs (2016) 

och (4) Stainback & Kwon (2012) tillhör de tolkande paradigmet. Det förklaras där de ämnar 

finna en förståelse för varför beteenden uppstår genom långtgående strukturer från individens 

inställningar. Det kan ses där (1) Stainback, Kleiner och Skaggs (2016)  uppmuntrar till studier 

av företag med en jämn könsfördelning för att kunna utveckla ny teoretisk förståelse. Samt där 

(4) Stainback & Kwon (2012) försöker förstå varför strukturer ser ut som de gör snarare än att 

föreslå någon radikal förändring likt de andra forskarna. Utan istället fokuserar istället endast 

på att försöka öka förståelsen för att se vad som ligger till grund för könsdiskrimineringen. 

 

Trots att (1) Stainback, Kleiner och Skaggs (2016) och (4) Stainback & Kwon (2012) liknar 

varandra så ser vi skillnader i artiklarnas förklaring. Det kan tänkas förklaras av att (4) 

Stainback & Kwon (2012) för en mer kritisk reflektion och ifrågasätter kvinnans inverkan i 

ledande positioner beroende på andel makt som kvinnan innehar, vilket antas självklart av de 

andra forskarna. Förklaringen varför (4) Stainback & Kwon (2012) väljer att föra denna kritiska 

ansats kan grunda sig i viljan att förändra radikalt och ändra strukturerna där det krävs en stor 

andel makt för att se skillnad. Burrell och Morgan betonar att de fyra paradigmen bör ses som 

separata enheter men att de ändå angränsar till varandra. (4) Stainback & Kwon (2012) kan 

tänkas ligga och väga över mot de radikala där lösningen som krävs är att ändra strukturerna 

övergripande och genomgående drastiska där det inte räcker att kvinnan får lite makt utan att 

det krävs en stor andel makt och därmed ett skifte i strukturer helt. 

 

(15) Murthy (1998) och (7) Huffman, Cohen och Pearlman (2010) föreslår en radikal förändring 

av nuvarande strukturer. De förespråkar i kontrast till (1) Stainback, Kleiner och Skaggs (2016) 

och (4) Stainback & Kwon (2012) att befintliga organisationer ska förändras snarare än att vi 

väntar på förståelse från forskning eller att nya sorters organisationer ska växa fram. (15) 

Murthy (1998) kan ses som radikal humanist där de psykiska och sociala processerna antas 

påverkar den socialt konstruerade verkligheten där kvinnan exkluderas. Där fokus ligger på att 

se till bakomliggande perspektiv hos de anställdas syn på könsdiskriminering. (7) Huffman, 

Cohen och Pearlman (2010) kan ses starkt radikal humanist där forskarna anser att 

könsdiskriminering endast kan minska om befintliga organisationsstrukturer genomgår en 

omfattande förändring, där forskarna menar på att könsdiskriminering endast kan minska om 

befintliga organisationer och dess strukturer förändras snarare än att nya företag med nya 

organisationsformer tar plats på marknaden. Det kan förklaras av att författarna ser betydelsen 

av djupt rotade normer och regler på arbetsplatsen som avgörande och att omfattande 

förändringar krävs. Synen skiljer sig från (1) Stainback, Kleiner och Skaggs (2016) menar på.  
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4.2.1.3 Maskulinitet föredras framför femininitet 

 

Grupp 3 har vi kallat Maskulinitet föredras framför femininitet och innefattar fem artiklar. Här 

har vi funnit likheter där alla artiklarna ser till hur hierarki och maktstrukturer påverkar till 

könsdiskriminering till följd av att män prioriteras till makt och höga positioner. Samtliga 

artiklar i gruppen menar på att könsdiskriminering förklaras av makt och hierarki, strukturerna 

inte är könsneutrala då maskulinitet värderas högre än femininitet.  

 

(3) (Nentwich och Kelan, 2014) menar på att vad som än definieras som feminint tenderar att 

bli nedvärderat, vad som än definieras som maskulint ges högre status, ses som mer 

professionellt med hög kompetens. (3) (Nentwich och Kelan, 2014) visar exempel på hur makt 

och-hierarkistrukturer gestaltar sig där de underminerar kvinnan. Bland annat ges exempel på 

hur män inom organisationer i barnomsorgen påtalar svårigheter om att skapa maskulinitet pga. 

arbetets så kallade “uppenbara” femininitet. Varför författarna väljer att lyfta dessa exempel 

och göra denna studie kan tänkas förklaras av viljan att påvisa hur befintliga 

organisationsstrukturer och sociala strukturer begränsar mänsklig potential och vill driva 

igenom en omfattande radikal förändring. 

 

(12) Terry (2016) visar i likhet med de andra forskarna i gruppen på hur framgångsfaktorer 

beskrivs med maskulina heterosexuella beskrivningar. Att vara stark, teknisk kompetent, sträng 

ledare och ha kontroll på sina känslor blir den ideala medarbetaren vilket inte stämmer in på 

den typiska kvinnan. Det bidrar till könssegregering på arbetsplatser som bidrar till färre 

anställningar och befordringar till kvinnor. Eftersom kvinnans natur hindrar dem från att arbeta 

genom sin identitet så blir de otillräckliga på arbetsplatsen. Stödjer kvinnan en man så ses 

hennes värde öka gentemot om hon stödjer en kvinna, där riskerar hon istället att förlora 

männens respekt som har den dominerande makten. Kvinnan ser männen som nyckeln till 

framgång med möjligheter att öka grupptillhörighet och resurser. Även denna forskarens 

utgångspunkt kan tänkas förklaras av viljan att förändra djupgående strukturer genomgående. 

Forskaren utgår från radikal humanist perspektivet enligt Burell och Morgans (1979) modell. 

Det förklaras av att Terry (2016) vill förändra befintliga strukturer precis som (3) (Nentwich & 

Kelan, 2014). Vilket kan förklaras av deras vilja att få bort dessa sociala hinder där maskulinitet 

prioriteras som begränsar mänsklig potential. De nuvarande dominerande ideologierna skiljer 

människan från jämlikhet. Paradigmet kan ses användas för att motivera en önskan om 

revolutionerande förändringar. 

 

(8) Gorman and Kmec (2009) ämnar likt de andra artiklarna i gruppen till förändring och visar 

sitt missnöje över det befintliga tillståndet där forskarna placeras i det radikala humanistiska 

paradigmet. Likheterna till de andra artiklarna är att makt och hierarki ses påverka till 

könsdiskriminering där mansdominansen historiskt sett har existerat i högt rankade hierarkiska 

roller. Positioner som fylls med män benämns därför som “mansyrken” och dessa strukturer 

påverkar till att man anställer mäns kunskaper återigen. (18) Fagensson (1990) och (19) Ely 

(1995) kommer med liknande resultat och resonemang, där upplevd maskulinitet relateras till 

individens hierarkiska post i organisatoriska makthierarkier. Individer med högt hierarkiska 
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poster är historiskt sett mer maskulina än de på lägre poster. Kvinnor förknippas med feminina 

attribut som inte anses vara tillräckligt bra för företagens krav på framgång. Forskaren trycker 

på brister i sociala konstruktioner och visar på att även kvinnor på höga positioner anser sig 

vara maskulina och vill inte förknippas med femininitet.  

 

(19) Ely (1995) finner även att kvinnor i könsintegrerade företag som uttrycker sin feminint 

anses positivt medan man i manligt dominerade organisationer, vilket utgör majoriteten av 

organisationer, ser feminina egenskaper som ett hinder för deras framgång. Vi identifierar även 

dessa forskares underliggande grundvärderingar som baserade på ett tolkande och framväxande 

radikal humanistiskt synsätt. Antagandena, koncepten och förslagen som forskaren vill 

framhäva kan ses bygga på en tilltro av att söka förståelse för en bristfällig social konstruktion 

som skapar könsdiskriminering genom hierarki och maktstrukturer. (18) Fagensson (1990) 

finns i det tolkande perspektivet då hon söker en förståelse för människans beteende från 

individens synvinkel. Hon försöker observera pågående processer för att bättre förstå individers 

beteende och människosyn. (19) Ely (1995) utgår också från det tolkande paradigmet, men har 

en vilja att frigöra begränsningar som hindrar kvinnan. Därför kan forskaren även delvis tillhöra 

det radikal humanistiska paradigmet för att rättfärdiga önskan om förändring. 

 

4.2.1.4 Kvinnors möjligheter till att få högre post 

 

Grupp 4 har kallats för Kvinnors möjligheter till att få högre poster. Denna grupp innefattar tre 

artiklar vars resultat har liknelser i att påvisa hierarki-och maktstrukturer inte är könsneutrala 

vilket resulterar till att kvinnor hindras från att avancera i organisationer.   

 

Exempelvis hävdar (16)  Korvajärvi (1998) att möjligheten för kvinnor att nå högre positioner 

försvåras när män söker samma arbete. Det kan förklaras av att organisationer domineras av 

män. Kvinnor tenderar att vara tyst om könsdiskriminering då män ses som mest effektiva på 

arbetsplatsen. Enligt normer skulle inte genusfrågor diskuteras på arbetsplatsen. Enligt 

forskaren uppstår könsdiskriminerade organisationsstrukturer till följd av dessa könsrelaterade 

segregeringarna i samhället. Även (9) Eddy, Cox och Lester (2008) har kunnat fastställa på ett 

liknande sätt som (16) Korvajärvi (1998) att kvinnor har svårigheter i att tilldelas högre poster 

inom organisationen. På liknande sätt menar forskarna att vad som ligger till grund för 

könsdiskriminerade hierarki-och maktstrukturer är existerande könsstereotyper. Kvinnor 

fortsätter att bli bedömda enligt maskulina egenskaper för sitt ledarskap vilket resulterar i att 

kvinnor anpassar sitt ledarskap efter maskulina egenskaper och könstereotyper kvarstår inom 

organisationer. På så sätt styrker forskarna vad (16) korvajärvi (1998) hävdar i sin studie, vilket 

kan förklaras av att kvinnor som anpassar sitt ledarskap efter maskulina egenskaper skulle även 

innebära att kvinnor väljer att vara tysta om könsdiskrimineringen som försiggår i 

organisationen. Det är kvinnornas sätt att bli accepterade av andra men även för att öka 

möjligheten att avancera i organisationer på ett effektivt sätt.  

 

Även (17) Dematteo (1994) har visat ett resultat likt de övriga forskarna inom denna grupp. 

Liknelserna ligger i att kvinnors möjligheter till karriärutveckling är minimala i jämförelse med 

männens. Likt de övriga forskarna pekar (17) Dematteo (1994) på en manlig dominerad 
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organisation, som förklaras som en traditionell hierarkisk struktur som placerar kvinnor lågt ner 

i hierarkin och män i högre hierarkiska positioner. Detta resulterar likt vad de övriga forskarna 

har konstaterat, att könsdiskriminering kvarstår till följd av att kvinnor anpassar sitt beteende 

efter andras (samhällets) förväntningar av henne.  

 

Det finns skillnader i forskarnas förklaringar till varför könsdiskriminerade 

organisationsstrukturer såsom makt-och hierarki påverkar kvinnor karriärutveckling. 

Skillnaderna ser vi tydligare vid en jämförelse av forskarnas förklaringar inom den gruppen. 

Exempelvis förklarar (9) Eddy, Cox och Lester (2008) att vad som ligger till grund för kvinnors 

begränsade möjligheter beror på existerande könsstereotyper där maktstrukturer som grundar 

sig i den hierarkiska utformningen byggs på ett främjande av maskulina egenskaper. Främjandet 

av maskulina egenskaper framför feminina resulterar till att kvinnor ledarstil jämförs med 

männens, detta för att männens ledarstil är att föredras inom organisationer. Vilket betyder att 

kvinnor måste imitera det maskulina beteendet för att få möjligheten till att få högre poster, 

vilket ser till att könstereotyper kvarstår inom organisationen.  

 

(16) Korvajärvi (1998) syn på varför kvinnor placeras lågt ner i hierarkin kan ses som 

kompletterande till (9) Eddy, Cos och Lester (2008). Detta för att forskaren ger en annan bild 

till varför organisationer främjar maskulina egenskaper och varför kvinnor tenderar att följa 

dessa.  Varför kvinnor tenderar att imitera maskulina egenskaper förklaras av (16) Korvajärvi 

(1998), som hävdar att på arbetsplatsen uppfattas genusfrågor som relevant någonstans i det 

avlägsna i samhället. Men inte på den egna arbetsplatsen. Kvinnor tenderar därför att dölja 

könsdiskriminerade hierarkier genom att vara tyst om det då det sågs som ett effektivt arbetssätt 

i en dominerad organisation. Att de könsrelaterade segregeringarna i samhället representerar 

den hierarkiska skillnaden på arbetsplatsen förklarar även det (9) Eddy, Cox och Lester (2008) 

antydde, varför maskulina egenskaper är att föredras framför feminina, då dessa stereotyper 

förutbestäms av samhället. 

 

Dock ser vi att (17) Dematteo (1994) ger ett annorlunda bidrag i förklaringen till vad som ligger 

till kvinnors försämrade möjligheter till karriärutveckling. Till skillnad från de övriga forskarna 

inom denna grupp menar (17) Dematteo (1994) att problemet ligger i att samhället jämför inte 

bara kvinnan och mannen ur ett biologiskt faktum. Det biologiska faktumet har blivit en viktig 

faktor för att bestämma ledarstil, vilket är orsaken till att kvinnor utlöses från chefspositioner. 

Dock ger (17) Dematteo (1994) en annan förklaring likt de övriga forskarna (9) Eddy, Cox och 

Lester (2008) och (16) Korvajärvi (1998). Där påvisas att socialt lärda egenskaperna, beteenden 

och attityder som är förknippade med och förväntas av kvinnor och män. Vilket formar den 

traditionella organisationsstrukturen som placerar kvinnan lågt i hierarkin. 

 

Varför samtliga forskarna har samma resultat är för att de har en gemensam utgångspunkt, 

radikal humanism. Gemensamt för dessa forskare är att inta en ståndpunkt som söker rationella 

förklaringar som kan appliceras på verkligheten direkt, med fokus på att studera befintliga 

organisationsstrukturer och hur dessa påverkar kvinnors möjligheter till framgång. Här ser vi 

att samtliga forskare kritiserar det befintliga tillståndet för att söka sig förklaringar kring varför 

det råder skillnader mellan män och kvinnor när det gäller både makt och hierarkistrukturer. Ur 
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detta paradigm ses skapandet av verkligheten påverkas av psykologiska och sociala processer 

(Burrell & Morgan, 1979). Vi ser att forskarnas förklaringar avser sociala processer där man 

kunnat konstatera att främjandet av maskulina egenskaper, könsrelaterade segregeringarna och 

socialt lärda egenskaper och beteenden ligger till grund för uppbyggnaden av 

organisationsstrukturerna.  

 

I enlighet med Burrell och Morgan (1979) läggs tyngdpunkten för detta paradigm på radikala 

förändringar. Vilket vi kan konstatera utifrån samtliga forskares resultat där forskarna 

framförallt är eniga om att bidra med en radikal förändring som ämnar att öka kvinnors 

möjligheter till bättre roller inom organisationer. Tillsammans är forskarna eniga om vikten av 

att bryta ner organisationsstrukturer. Här kan vi se att trots skillnaderna i förklaringarna 

avseende problemet så delar samtliga forskare en gemensam syn på en lösning av problemet.  

Gemensamt hävdar (9) Eddy, Cox och Lester (2008), (17) Korvajärvi (1998) och (17) Dematteo 

(1994) att det är av vikt att ändra på organisationsstrukturer, bryta ner dessa för att främja 

kvinnors möjligheter vad gäller makt och hierarki.  Utöver det föreslår (17) Dematteo (1994) 

att den biologiska könen inte skall bestämma kvinnans ledarstil och inte heller utlösa henne 

från chefsposition. (9) Eddy, Cox och Lester (2008) föreslår att förändringen av strukturerna 

skall ske på individnivå där man kan ändra mikrofaktorer i organisationer.  

 

En annan lösning skulle vara att ge mer makt till kvinnan för att jämna ut det stora gapet som 

finns annars mellan män och kvinnor avseende både makt och position, vilket skulle motverka 

könsstereotyper. Medan (16) Korvajärvi (1998) har kunnat påvisa utifrån sin studie att 

organisationer tenderar att vara tysta om könsdiskriminering, ses som ett effektivt sätt att skapa 

en fungerande arbetsmiljö. Tvärtom, (16) Korvajärvi (1998) hävdar att ett arbete som inte 

bygger på faktiska interaktiva processer mellan människor förhindrar att viktiga omvandlingar 

sker i organisationer. Det är av vikt att inte dölja könsdiskriminering då detta döljer den subtila 

och ofta potentiella former som skulle motverka könsstereotyper. 

 

4.2.2 Sammanfattande analys   
 

Här ser vi till likheter mellan samtliga forskarna på abstrakt nivå. Samt nyansskillnaderna i 

dess likheter på abstrakt nivå. 

 

Forskarna i samtliga grupper har identifierat ett liknande mönster i generell bemärkelse. När vi 

ser till alla grupperna samtidigt på en abstrakt nivå så kan vi tyda en likhet.  Likheten ses i hur 

de alla menar på att sociala normer påverkar till att organisationsstrukturerna makt och hierarki 

inte är könsneutrala och därmed bidrar till könsdiskriminering.  

 

Sociala normer står för underförstådda och ofta outtalade regler och normer som är delade av 

allmänheten. Det innefattar en viss förväntning på beteende hur någon ska bete sig inom 

samhället i stort (Alexiou, 2005).  

 

Likheten konstateras i en jämförelse mellan grupperna där forskarna i grupp 2 menar på att 

kvinnor i ledande befattningar skulle kunna minska könsdiskriminering. Det innebär en jämnare 
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maktfördelning mellan könen och en stärkt position för kvinnan i organisationer. 

Könsdiskrimineringen anses här bero på bristen av representation av kvinnliga förebilder och 

kvinnligt inflytande över den mansdominans som finns i organisationer. Deras resultat påtalar 

sociala normer där de menar på att hur mycket kvinnan syns och får ta plats på hierarkiskt höga 

positioner, bildar nya normer och nya stereotyper för hur individers attityd och inställning ser 

på den ideala medarbetaren.  

 

I organisationer där endast män sitter på höga hierarkiska positioner blir värderingar, 

stereotyper och normer att maskulinitet är den ideala medarbetaren. Vilket liknar det som 

sammanfattar resultatet från grupp 3 och därmed på abstrakt nivå liknar grupp 2. Grupp 3 menar 

på att maskulinitet föredras framför femininitet där framgångsfaktorer beskrivs i maskulina 

termer på grund av sociala normer. 

 

I grupp 4 ser vi, likt grupp 2 och 3, att kvinnors möjligheter till högre hierarkiska positioner är 

sämre än männens till följd av sociala normer. Vad som hindrar kvinnor från att avancera i 

organisationer beror på att organisationsstrukturer domineras av män, där maskulina 

egenskaper föredras framför feminina. Dessa stereotyper uppstår till följd av samhällets normer 

som begränsar kvinnan från höga hierarkiska positioner. Kvinnor tenderar att följa dessa normer 

genom att anpassa sig, därav kvarstår könsdiskriminerade strukturer. 

 

På samma sätt menar även grupp 1 att exkluderingen av kvinnor orsakas av sociala normer. 

Normerna påverkar hur individer uppfattar och definierar makt- och hierarkistrukturer, vilket 

har en påverkan på hur könsdiskriminerande organisationsstrukturer formas. Mer utförligt 

menar forskarna inom denna grupp, att individers beteende, diskurser, attityder, värderingar, 

definitioner och uppfattningar är viktiga faktorer för utformningen av organisationsstrukturer. 

Och att dessa faktorer är en funktion av sociala normer som förutbestäms av samhället. 

 

Att samtliga forskare har kommit fram till en likhet avseende sociala normer, kan förklaras av 

att majoriteten av gruppernas forskare har konstaterat utgå från paradigmet för radikal 

humanism. Dock kan vi konstatera nyanser av olikheter där de ser till sociala normer men på 

olika sätt. Det gör vi är flera av forskarna konstaterar i sina förklaringar att det är exempelvis 

beteenden och uppfattningar som bestäms av sociala normer. Dessa har en påverkan på 

utformningen av makt-och hierarkistrukturer. Exempelvis (2) (Acker, 1990) som vill ändra 

sociala normer då individers inställningar och attityder sätts av normer och är 

könsdiskriminerande. För att strukturer ska bli könsneutrala krävs en omfattande förändring 

tillsammans med nya definitioner av arbete och relationer så skulle strukturer anpassas till 

dagens verklighet. Uppfattningar och bilden av att maskulinitet hindrar kvinnan genom 

individers inställningar och attityder som sätts av normer uppstår könsdiskrimineringen (2) 

(Acker, 1990). 

 

(14) Pfafman och Bochantin (2012) säger nästan samma sak som (2) Acker (1990) men går in 

mer på anpassning av kvinnan i organisationer. (14) Pfafman och Bochantin (2012) belyser en 

annan aspekt, här läggs fokus på hur individers definitioner påverkar utformningen av 

strukturer. Hur individer definierar exempelvis makt styrs av sociala normer. Normerna styr 
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hur definitioner formuleras och det påverkar i sin tur hur könsdiskriminering utspelar sig genom 

organisationsstrukturerna. Forskarna menar på att det blir funktionellt för kvinnor att definiera 

makt utifrån dominerande ideologier för att förhandla sina organisatoriska roller. Kvinnan 

måste anpassa sig till normer för att ta sig upp i hierarkin, vilket (14) Pfafman och Bochantin 

(2012) är kritiska mot. 

 

Vad som lyfts fram av (14) Pfafman och Bochantin (2012) ger en annan nyansering av vad som 

kan förklara könsdiskriminerade organisationsstrukturer. Denna förståelse ämnar ge en annan 

bild som skiljer sig från exempelvis vad (2) Acker (1990) lyfter fram. Men kan ses snarlik (2) 

Acker (1990) i dess sätt att se till hur mönster som normer påverkar organisationsstrukturernas 

påverkan till könsdiskriminering. Det i sin tur ökar förståelsen för hur nyansskillnaderna ser ut 

mellan de olika artiklarna. 

 

Nyansskillnaderna kan förklaras av de fyra analytiska dimensioner inom radikal humanist 

paradigmet, likt det vi presenterat i metodavsnittet angående Burrell och Morgans modell 

(1979).  Exempelvis tillhör majoriteten av artiklarna, inkluderat (2) Acker (1990) det kritiska 

perspektivet som fokuserar på att genomdriva radikal förändring med fokus på individers 

inställningar och attityder för att minska könsdiskrimineringen. Medans (14) Pfafman och 

Bochantin (2012) kan ses likna dimensionen för anarkistisk individualism där de fokuserar på 

individen. I hur denne undermineras av falska föreställningar vilket liknar och ligger nära det 

kritiska perspektivet. Skillnaden här blir att det anarkistiska perspektivet ser att individens vilja 

ska föregå all konstruktion av exempelvis moral, socialt bruk eller andras vilja. Vilket liknar 

det (14) Pfafman och Bochantin (2012) menar på när forskaren starkt kritiserar hur kvinnan i 

dagens befintliga strukturer anpassar sig för att ta sig upp i hierarkin. Perspektivet kan här ses 

egoistiskt, där man ska frångå anpassning helt, och skiljer sig från många av de andra forskarna 

som mer fokuserar på att ta bort sociala konstruktioner som hindrar kvinnan från ett mer jämlikt 

samhälle, inte att kvinnan helt ska ignorera normer. 

 

Att det finns skillnader i författarnas förklaring på hur makt- och hierarkisstrukurer kan förklara 

könsdiskriminering inom grupperna kan bero på metod som är den andra analys faktorn från 

vår analysmatris (se tabell 4). Utifrån analysmatrisen kan vi se att en del forskare har gjort 

observationer och intervjuer med fokus på en viss typ av organisation.  Med intervjuer ämnar 

forskaren ligga nära individer och dess subjektiva preferenser och syner samt samspel mellan 

individer. Det tillvägagångssättet skiljer sig från exempelvis enkätundersökningar som vissa av 

de andra forskare använder sig av. Där når forskarna ut till flera organisationer och till ett större 

urval av människor i syfte att skapa ett generellt resultat från ett stort urval vilket blir motsatsen 

till en kvalitativ djupgående metod (Bryman & Bell 2011). 

 

Skillnader i metodval skapar olika förutsättningar för vad som ska studeras och hur det ska 

förklaras när forskarna adresserar det faktiska problemet. En ytterligare avgörande faktor i 

metoden som påverkar förutsättningarna avser vilka länder som forskarna valt att göra sin studie 

inom. Det påverkar förutsättningarna för forskningen då vissa länder är mer 

könsdiskriminerande än andra, exempelvis studien som gjordes i Indien av Murthy (1998), där 
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forskaren bör ta hänsyn till samhället, kultur och andra faktorer som är av vikt vid förklaringen 

av varför kvinnor exkluderas från makt och hierarkiska positioner i indiska organisationer.  

5. Slutsats  

För att besvara studiens forskningsfråga som är; Hur förklaras könsdiskriminering utifrån makt 

och hierarkistrukturer av tidigare forskning?  har vi kommit fram till följande slutsatser;  

Resultatet från studien visar på att det finns både likheter och skillnader mellan samtliga artiklar 

när vi jämför dem. Skillnaderna finner vi främst när vi studerar varje artikel på detaljnivå och 

jämför dem innan vi grupperat dem efter resultat. Skillnaderna kan ses där varje forskares 

förklaring till hur makt – och hierarkistur kan förklara könsdiskriminering ser väldigt olika ut 

(se analys). 

 

Likheterna mellan samtliga artiklar finner främst vi på en mer abstrakt och översiktlig nivå där 

samtliga forskare har identifierat ett liknande mönster och en koppling i generell bemärkelse. 

Det kan ses där könsdiskriminerande makt- och hierarkistrukturer anses orsakas av sociala 

normer. Där forskarna menar på att sociala normerna påverkar organisationsstrukturerna makt 

och hierarkis inställning till könsdiskriminering och hämmar mänsklig potential. Exempel på 

det ses i analysen. 

 

Resultatet från studien visar att dessa likheter kan förklaras av vart i den paradigmatiska 

klassificeringen som forskaren befinner sig. Genom modellen finner vi att forskarnas 

utgångspunkt delvis finns i det tolkande paradigmet men för de mesta finner vi en majoritet i 

paradigmet för radikal humanism. Som Burrell och Morgan (1979) beskriver de fyra 

paradigmen så bör de ses som separata enheter men att de ändå går in i, och angränsar till 

varandra. Vi ser att de radikala många gånger växer fram från de tolkande där författarna börjar 

med att söka förståelse för att sedan med ökad förståelse ställa sig mer kritisk till dagens 

befintliga strukturer.  

 

En slutsats vi kan dra från studien är att trots likheterna vi kan se på abstrakt nivå, så kan vi 

tolka nyansskillnader även inom paradigmen i Burrell och Morgans (1979) modell. Här 

fokuserar vi främst på det radikala humanist paradigmet då majoriteten av forskarna återfinns 

där. Från resultatet kan vi dra slutsatsen att nyansskillnaderna kan förklaras av att forskarna 

intar olika analytiska dimensioner inom paradigmet (se analys). 

 

En annan slutsats vi kan dra är från resultatet som visar att skillnaderna i förklaringar av hur 

makt- och hierarkistrukturer påverkar könsdiskriminering kan bero på metod som är en av våra 

andra analysfaktorer. Vi kan dra slutsatsen att skillnader i forskarnas metodval även det skapar 

olika förutsättningar för hur resultatet ser ut. 

6. Studiens bidrag och avslutande reflektioner 

Slutligen vill vi föra en kritisk reflektion. Med hjälp av andra analysfaktorer än de vi använt 

hade vi kunnat prioritera andra faktorer som avgörande för studiens resultat. Vi ser även att 
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forskarna i artiklarna har alla en startpunkt tagna i en tolkande utgångspunkt om man ser till 

den subjektiva-objektiva skalan. Författarna söker förståelse där de studerar sociala mönster. 

Här hade vi kunnat fånga ett bredare resultat från ett mer differentierat urval om vi hade lyckats 

fånga forskare med ett mer objektivt synsätt. 

 

Med studiens resultat kan vi konstatera ett bidrag till dagens forskning. Här fyller vi det 

forskningsgap som finns av en sammanhållen bild av befintlig forskning. Genom vår 

kartläggning och systematiska litteraturgenomgång över forskarnas ståndpunkt i hur makt och 

hierarkistrukturer kan förklara könsdiskriminering. Bidraget ger även en förklaring i vad som 

kan tänkas ligga bakom befintlig forskning. 
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