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  Social identifikation med arbetsgruppen  
Hinder och möjligheter för kvinnor i mansdominerade yrken  

Berina Hasanov & Sara Tomic 

Att kunna socialt identifiera sig med sin arbetsgrupp är för många förenat med välmående 
och trygghet på arbetsplatsen men även som något viktigt för gruppens dynamik. Syftet med 
studien är att öka förståelsen för kvinnors upplevda hinder och möjligheter att kunna socialt 
identifiera sig med arbetsgruppen på en mansdominerad arbetsplats och på så sätt skapa 
förståelse för kvinnors subjektiva upplevelser. Tio kvinnor som arbetar på mansdominerade 
arbetsplatser har intervjuats. Kvalitativ metod har använts tillsammans med Tematisk Analys 
som analysmetod. Studien har kommit fram till att kvinnor upplever fler hinder  (t.ex 
diskriminering och bristande förtroende) än möjligheter att kunna socialt identifiera sig med 
sin arbetsgrupp på en mansdominerad arbetsplats. Ju fler kvinnor det finns på arbetsplatsen 
desto lättare är det att socialt identifiera sig med arbetsgruppen. 

Keywords: gender, social identity theory, male dominated workplace, women, stereotypes 

Inledning 

Kampanjen #MeToo har lyft fram många berättelser, inte minst i inom olika yrken i arbetslivet. 
Många kvinnor från olika mansdominerade yrken så som teknikbranschen och byggbranschen har 
haft ett upprop, där man skapat egna hashtaggar och samlat in vittnesmål från olika kvinnor i dessa 
branscher (Sköld & Ohlin, 2017). Denna studie kommer inte att fokusera på kampanjen i fråga, men 
det hade varit fel att inte nämna den då denna studie redogör för hur kvinnor upplever att det är att 
arbeta på en mansdominerad arbetsplats.   
  En förklaring till skillnaderna mellan kvinnor och män behandlas av evolutionsforskare (Eagly & 
Wood, 1999). De menar att män och kvinnor skiljer sig åt för att de har olika könsspecifika och 
biologiska mekanismer som skapar en skillnad psykologiskt mellan män och kvinnor. Detta innebär 
att kvinnor och män tar sig an olika typer av sociala roller. Socialpsykologin menar att 
könsskillnaden i beteendet kan uppstå på grund av fysiska differenser, men främst influeras av 
ekonomin, sociala strukturer och de kulturella värderingarna i samhället som individen befinner sig 
i (Eagly & Wood, 1999). Denna studie kommer att fokusera på den socialpsykologiska skillnaden 
mellan könen, (i  
form av attityder, beteenden, stereotyper etc.) och hur kvinnor kan tänkas uppleva sin sociala 
identifikation med sin arbetsgrupp på en mansdominerad arbetsplats. 

Teoretisk bakgrund: Social identitetsteori  

Studiens utgångspunkt är social identitetsteori och närliggande socialpsykologiska teorier och 
begrepp. Tajfel och Turner (2004) utvecklade social identitetsteori som ett slags komplement till 
Realistic Conflict Theory (Sherif, 2010), som fokuserade på individers beteende i en grupp, eller 
försökte förklara gruppbeteende med hjälp av individens egna beteende. Social identitetsteori 



!2

fokuserar istället på hur gruppen kan bidra till individens identitet och försöker förstå ’’gruppen i 
individen’’ (Baird, 2001). När människor kategoriserar individer så ser vi vår egen grupp som 
ingruppen och vår grupp skiljer sig från andra (utgrupper). Enligt social identitetsteori så kan 
ingruppen diskriminera utgruppen för att stärka sin egen självbild, och är därför en förklaring till 
fördomsfulla attityder. Detta skapar ett ’’vi’’ och ’’dom’’ tankemässigt. Tajfel (1982) menade att 
stereotyper är baserat på en helt normal kognitiv process vilket är att gruppera ihop saker. När vi gör 
så har vi en tendens att överdriva liknelser i en grupp och skillnader mellan grupper.   
  Tajfel och Turner (2004) föreslog att det är totalt tre mentala processer som ingår när vi utvärderar 
’’oss’’ och ’’dem’’. Den första processen är social kategorisering. Denna process hjälper oss att 
identifiera och förstå människor. Exempel på sociala kategorier kan vara buddhist, mörkhyad, 
homosexuell eller det som är relevant för denna studie: arbetsgruppen på en mansdominerad 
arbetsplats. Genom social kategorisering kan vi också upptäcka saker om oss själva, vi förstår vad 
ett passande beteende är genom att analysera vår egen grupps normer.   
  Den andra processen handlar om vår sociala identifikation, vilket betyder att vi identifierar oss 
med en eller flera social kategorier eller grupper. Om man identifierar sig socialt med gruppen 
kvinnor så är sannolikheten större att man beter sig på det sättet man tror att kvinnor beter sig på, 
vilket också innebär att man anpassar sig till gruppens normer. Detta skapar en emotionell betydelse 
för ens egen identifikation med en grupp och ens självförtroende kommer att knytas an till 
gruppmedlemskapet (Tajfel & Turner, 1979).  
  Den sista processen kallas för social jämförelse. Med social jämförelse menas att när vi väl känner 
att vi är en del av en grupp så tenderar vi att jämföra vår egen grupp (genom att förstärka en positiv 
bild av vår grupp) med andra för att upprätthålla gruppers självbild. Social identitetsteori vilar på att 
sociala jämförelser mellan ens egen grupp, samt favorisering av den, är motiverat av ett 
underliggande behov av självförtroende (Hogg & Terry, 2000).  
  Connelley (1994) använde social identitetsteori för att förklara varför konflikter mellan grupper 
uppstår när normer utvecklas som bara prioriterar den dominanta gruppen (ingruppen), vilket 
resulterar i en negativ status för utgruppen. Hon fann i sin kvalitativa analys fyra olika normer som 
råder bland de anställda på ett privat företag. Den första normen kallas prototypiska egenskaper och 
är den norm som definierar ingruppens egenskaper. Egenskaperna kan beskrivas brett, men också 
smalt som till exempel man, mörkhyad eller student. En bedömning av likheten mellan nya 
individer och prototypen genomsyrade många processer i företaget. Några exempel på dessa var 
belöningar, rekrytering och utvärdering av jobbinsatser.   
  Den andra normen Connelley (1994) fann kallas anpassning. Anpassning bestämmer till vilken 
grad andra förväntas spegla protoypmedlemmen men också till vilken grad individer får avvika från 
den. På företaget fanns en stor motvilja mot individer som avvek från normerna, de som anpassade 
sig ansågs vara ’’inne’’. Nya individer och de som inte följer normer behandlades med liten tilltro. 
Anpassningsnormen fokuserar också på graden av flexibilitet som finns i förväntningarna gällande 
beteende, kläder, språk etc. Tillhörighetsnormen är den tredje normen som upptäcktes och förklarar 
beteendet som uppstår av naturlig följd till prototypsnormen. Normen fokuserar på att individer ska 
nå konsensus och harmoniska interpersonliga relationer bland gruppmedlemmarna är viktiga. På 
företaget i den aktuella studien ska de anställda vara ’’lagspelare’’, där individuella mål inte ses som 
viktiga. Det som anses vara viktigt är förmågan att kunna få med sig så många individer som 
möjligt i exempelvis ett projekt eller plan.   
  Den fjärde och sista normen kallas konfliktundvikande och identifierades bland de anställda som 
den norm som är överlägsen alla andra. Konflikter ses som ett hinder för konsensus. Normen 
uppmuntrar istället vänliga relationer bland individerna. Om en konflikt skulle uppstå hanterar man 
den privat, tystlåtet och’’bakom kulisserna’’ (Connelley, 1994).   
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Social identitetsteori i relation till genus  

Som nämnt ovan är social kategorisering en process i teorin som hjälper oss att gruppera och förstå 
individer i vårt samhälle. Det är också en process som hjälper oss att förstå kön, eller i detta 
sammanhang genus, som är det socialt skapta könet. Genus kan ses som en process som skapar de 
sociala skillnaderna som definierar könen, genom att interagera socialt med människor under sitt liv 
kan en individ lära sig samt se vad som förväntas av dem för att i sin tur reagera och bete sig på ett 
förväntat sätt som upprätthåller genusstrukturer (Lorber, 1991). Detta innebär att när män och 
kvinnor vet vad som förväntas av deras respektive genusroller, beter de sig efter dessa normer.  
  Individer anammar beteendet i en grupp när de känner att de är en del av den och uppmärksammar 
att medlemskapet i gruppen är självdefinierande (Hornsey, 2008). När det kommer till genus kan 
människor antingen beskriva sig själva på ett preskriptivt sätt, som att de är en ideal person av 
respektive kön. De kan också välja att beskriva sig själva på ett deskriptivt sätt på det viset att de är 
’’typiska’’ kvinnor eller män. Turner (2012) menade att självkategorisering som ’’man’’ eller 
’’kvinna’’ skapar self- stereotyping, vilket innebär att man tillskriver typiska genusattribut från sin 
ingrupp på sig själv samt att man betonar skillnaderna mellan sin egen grupp och utgruppen. 
Tendensen att definiera sig själv som man eller kvinna kan också variera beroende på vilket kön 
som är mest framträdande i en specifik social kontext. Ett exempel på när genusidentitet och 
stereotyper kan uppstå är när en kvinna arbetar i en organisation som har en låg representation av 
kvinnor. Det  
har visat sig att upplevd diskriminering mot ens genusgrupp kan minska identifikation gentemot den 
grupp som blir diskriminerad (Schmitt, 2002).   
  Genuskategorisering kan ändras beroende på de sociala ändringarna i de sociala identiteterna 
’’man’’ och ’’kvinna’’. 
  Forskning har också argumenterat för att individer kan identifiera sig med flera grupper än en  
(Ashforth & Johnson, 2001). Detta skapar något som kallas collective och relational self. 
Självkategorisering kan därför involvera nära relationer som oftast är mellan två personer, men 
också med större grupper och organisationer. Om man tittar på det från makronivå så kan individer 
också socialt identifiera sig till religiösa grupper eller grupper kopplat till etnicitet och nationalitet 
(Wood & Eagly, 2015).  
  Även om män och kvinnor beter sig på ett typiskt sätt för sin egen sociala identitet så är individers 
könsschema flexibelt och öppet för variationer för både män och kvinnor. Detta innebär att kvinnor 
i maskulina organisationer kan anpassa sitt könsschema samt modifiera definitionen av att vara 
feminin (Moore, 1999). Faktumet att kvinnor kan vara feminina men samtidigt visa manliga 
egenskaper innebär att manligt och kvinnligt inte är något som man enkelt kan dela upp. Varje 
individ har olika uppfattning om vad som är maskulint och feminint, vilket resulterar i att de 
grupperar ihop olika egenskaper i sina egna definitioner av kvinnligt respektive manligt. Att vara 
aggressiv, bestämd, dominant, självständigt och analytisk betraktas ofta som manliga egenskaper 
men kan också vara nödvändiga för att utföra ett mansdominerat yrke. Feminina egenskaper så som 
att vara omtänksam, varm, blyg och godtrogen anses inte vara till fördel i maskulina organisationer 
(Moore, 1999).   

Sociala identifikationsprocesser i arbetslivet 

Att vara underrepresenterad på en arbetsplats har enligt många utförda studier visat sig vara negativt 
för kvinnors sociala roll och identitet. En studie som utfördes bland kvinnliga poliser och deras 
sociala identiteter i arbetslivet visade att om man som kvinna blir behandlad annorlunda på basis av 
sitt kön i en mansdominerad organisation, kan uppfattningen av att det existerar en konflikt mellan 
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individens genusidentitet och yrkesidentitet triggas igång (Veldman, Meeussen,Van Laar & Phalet, 
2017). Detta är viktigt att uppmärksamma då det har visat sig att om en individ uppfattar att ens 
genusidentitet och yrkesidentitet är i konflikt, så påverkar det också individens identifikation med 
gruppen negativt vilket i sin tur påverkar prestationer i arbetet (Veldman, Meeussen,Van Laar & 
Phalet, 2017).  
  Roberson och Kulik (2007) utförde en studie om stereotypshot bland kvinnor i finanssektorn och 
kom fram till att det kan vara en källa till att kvinnor mår sämre på jobbet än män. Resultaten i 
studien stärker tidigare fynd i fältet om att identitetsseparation är kopplat till reducerat välmående 
på jobbet. Det bevisades även att stereotypshot kan ha en negativ effekt på rekrytering av kvinnor 
till finanssektorn. Kvinnor som rapporterade högre nivåer av stereotypshot tenderade också att inte 
rekommendera samma yrke till yngre kvinnor. Något som är nära kopplat till stereotyper är den 
sociala identiteten, något som Richman, Vandellen och Woods (2011) studerat. I sin studie fann de 
att kvinnor i ingenjörsyrken har utvecklat en förmåga att handskas med sin status som minoritet, 
och de stereotyper som kopplas till att vara kvinna i en mansdominerad organisation. Detta innebar 
att kvinnor som arbetade på sådana arbetsplatser i större utsträckning kände att de hörde ’’hemma’’ 
på en mansdominerade konferens, jämfört med kvinnor som arbetade i mer jämställda 
organisationer. Kvinnorna kunde hantera sociala identitetshot ännu bättre när deras erfarenheter gav 
dem en känsla av att de hör hemma i en sådan miljö. Dessa erfarenheter innebar bland annat en 
historia av positiva kvinnliga förebilder samt att individen blivit utsatt för minimal personlig 
diskriminering.   
  Kray, Howland, Russel och Jackman (2017) kom fram till den teoretiska slutsatsen att fixerade 
könsidentiteter kan vara begränsande för män. Om män inte fokuserade på kvinnors rättigheter eller 
behovet av en högre status utan istället på idén att kön inte behöver ha en begränsande effekt på  
alla, så kan uppfattningen om ’’formbara’’ könsidentiteter faktiskt underlätta för män och lägger inte 
så stor press på dem att upprätthålla den maskulina sociala identiteten. Maltby och Day (2003) 
utförde en studie på 106 män för att studera förhållandet mellan deras självförtroende och attityd 
mot andra kvinnor och män. Männen ombads svara på enkäter med tre olika mätskalor för attityder 
och skulle sedan delta i en diskussion om den manliga könsrollen. Två slutsatser kan dras från 
studiens resultat: (1) män som har starka positiva attityder gentemot den manliga identiteten gör på 
det viset för att öka sitt självförtroende och för att kunna se sig själva som en del av den manliga 
ingruppen, och (2) alla män i studien, oavsett deras attityder gentemot män, tenderar att använda sig 
av nedvärderande attityder mot kvinnor som en strategi för att hantera attacker på deras 
självförtroende. Detta resultat kan förklara en del av diskrimineringen som kvinnor kan komma att 
uppleva i samband med att arbeta i en mansdominerad organisation. Maltby och Days’ (2003) 
resultat stödjer också den sociala identitetsteorins tes att ingruppen kommer att diskriminera 
utgruppen (kvinnor) för att upprätthålla sitt eget självförtroende. Det bevisades också att forskarnas 
tes i deras förra studie stämde, att det finns ett dynamiskt förhållande mellan mäns självförtroende 
och deras attityd mot andra män, samt att mäns självförtroende egentligen är kopplat till deras 
attityder mot kvinnor (Maltby & Day, 2001). Dessa fynd indikerar att negativa attityder mot kvinnor 
kan komma att förklaras på grund av brister i den manliga sociala identiteten, som säger att de 
måste diskriminera kvinnor för att kunna se sig själva som ’’manliga’’ och en den av den manliga 
ingruppen.   
  Författarna vill med denna studie, förutom att berika redan tillgänglig empiri, bidra med kunskap 
om hur grupprocesser på mansdominerade arbetsplatser kan te sig utifrån kvinnors perspektiv. Det 
är viktigt att man förstår på vilket sätt kvinnor på en mansdominerad arbetsplats kan påverkas av 
grupprocesser för att på sikt kunna öka medvetenheten om individers olika förutsättningar att 
uppleva social tillhörighet på sin arbetsplats. Studien syftar således till att beskriva kvinnors 
upplevda sociala identifikation med arbetsgruppen på en mansdominerad arbetsplats. Författarna 
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skall försöka beskriva kvinnornas upplevelse utifrån studiens frågeställning: Vilka hinder och 
möjligheter finns det för kvinnor att uppleva social identifikation med arbetsgruppen på 
mansdominerade arbetsplatser?   
  

Metod 

Denna studie har en kvalitativ metodologisk ansats. Kvalitativ metod är en tolkande forskning där 
forskaren försöker få en djupare förståelse i det hen avser att undersöka. Till skillnad från 
kvantitativ forskning som använder kvantifierbara och statistiska resultat, använder den kvalitativa 
forskningen språket för att nå resultat (Biggerstaff, 2012).  
   Inom kvalitativ forskning förhåller sig inte forskaren ”neutral” utan har snarare en deltagande roll 
var hen försöker förstå världen ur intervjupersonens perspektiv. Forskaren befinner sig alltså själv i 
den sociala verklighet som ska analyseras och förklaras. Förutom att försöka fånga människors 
handlingar och upplevelser försöker forskare inom kvalitativ metod även att tolka dessa handlingars 
och upplevelsers innebörd (Biggerstaff, 2012). 

Deltagare 

I studien deltog tio kvinnor i åldrarna 20-60 år. Samtliga deltagare arbetade på mansdominerade 
arbetsplatser. Exempel på representerade yrken var olika ingenjörsyrken, elektriker, 
lastbilschaufförer försvarsmakten. Urvalet var ett tillgänglighetsurval (Bryman, 2011) och kraven 
för att delta i studien var att deltagaren skulle vara kvinna och ha arbetat på en mansdominerad 
arbetsplats i minst sex månader. För att rekrytera deltagare skickades missivbrev ut via mail till 
olika företag och arbetsplatser där majoriteten av de anställda var män. I missivbrevet fanns 
kontaktuppgifter till författarna dit intresserade kvinnor kunde höra av sig för att delta i studien. 
Deltagare rekryterades även via sidor på Facebook som tillhörde olika företag som är 
mansdominerade. Externt bortfall förekom i studien då två av de tänkbara deltagarna ej hörde av sig 
trots överenskommen intervju (Lindström, 2009). Det utgick inte någon ersättning till deltagarna i 
studien. 

Material 

Materialet för att genomföra både de fysiska intervjuerna och telefonintervjuerna var en 
intervjuguide som författarna hade utformat (Kvale, 1997). Intervjuguiden var semistrukturerad och 
bestod av 33 frågor (Kvale, 1997). Frågorna var indelade i fyra teman: inledning, kollegor/
arbetsgrupp, hinder/möjligheter att socialt identifiera sig med arbetsgruppen och avslutning. 
Exempel på frågor från intervjuguiden kan vara ”Hur upplever du en situation då ni alla är samlade 
vid ett möte?” och ”Vad finns det för möjligheter och hinder för dig som kvinna att uppleva 
tillhörighet i en mansdominerad arbetsgrupp?” (Kvale, 1997).  
  En mobilapplikation vid namnet ”ACR” användes för att spela in telefonintervjuerna. 
Applikationen fungerade på så vis att varje samtal sparades automatiskt på mobiltelefonen när det är 
avslutat. 
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Procedur 

Deltagare kontaktades antingen via missivbrev eller kontaktade författarna efter att ha läst vårt 
missivbrev på till exempel Facebook. Efter att ha säkerställt att personerna som anmälde sitt 
intresse för att delta i studien uppfyllde urvalskriterierna (att vara kvinna på en mansdominerad 
arbetsplats) bestämdes intervjutid. Åtta intervjuer skedde genom ett faktiskt möte och två intervjuer 
skedde via telefon pga distans. Studien och dess syfte presenterades för deltagarna i missivbrevet 
vilket alla fått ta del av innan de tackat ja eller visat intresse för att delta i studien (Lindström, 
2009).  
   Innan intervjuerna upprepades studiens syfte, att deltagarna när som helst kunde avbryta sin 
medverkan och att konfidentialitet garanterades. Vidare informerades det att det empiriska 
materialet enbart skulle användas i forskningssyfte och att deltagarna kunde få ta del av den färdiga 
studien om de så ville. Således har studien följt gängse forskningsetiska riktlinjerna 
(Vetenskapsrådet, 2017). Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant av 
författarna. Intervjuerna varade mellan 40-50 minuter och genererade 10-12 transkriberade sidor 
beroende på hur långa intervjuerna var. Efter transkriptionen så analyserades materialet med hjälp 
av tematisk analys som kommer beskrivas mera utförligt i avsnittet nedan. Efter analysen av 
intervjuerna så identifierades två huvudteman med sex subteman i ena temat och fyra stycken i det 
andra temat. Samtliga intervjupersoner gavs en kod i form av en siffra och döptes om till IP 
(intervjuperson) så att deras uppgifter kan förbli konfidentiella. 

Databearbetning 

För att bearbeta intervjumaterialet användes tematisk analys. Metoden används när forskare vill 
identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) som återkommer i den insamlade empirin 
(Braun & Clarke, 2006). Inom tematisk analys skiljs det mellan två typer av inriktningar: induktiv 
tematisk analys och deduktiv tematisk analys. Deduktiv tematiskt analys innebär att mönster, eller 
så kallade teman, har förutbestämts innan intervjumaterialet analyseras. Det är inte omöjligt för 
teman att ”framkomma” under analysen av empirin, vilket induktiv tematisk analys handlar om och 
även är den typen av tematisk analys författarna i denna studie använt sig av då empirin analyserats.  
Interbedömarreliabilitet har gjorts som handlar om att två eller flera personers bedömningar av ett 
fenomen överensstämmer (Biggerstaff 2012). Författarna delade upp antalet intervjuer mellan 
varandra och analyserade de var för sig för att sedan presentera för varandra vad de kommit fram 
till, vilket visade att de var överens om vilka teman som framträtt. Teman som framträtt gemensamt 
mellan intervjupersoner då empirin organiserats och strukturerats sammanställs som en resultatdel i 
forskarens arbete (Braun & Clarke, 2006).  
   Tematisk analys består av sex steg: 1) Bekanta sig med empirin. Detta steg innebär att författaren 
genom aktiv genomläsning skapar sig en överblick av materialet samt för anteckningar över vad 
som är intressant i relation till forskningsfrågan, 2) Kodning. Steget innebär att forskaren bryter ner 
materialet i mindre delar som är intressanta för forskningsfrågan. När det gjorts så tillskrivs ord,  
meningar och koder som sammanfattar handlingen, 3) Leta efter teman. Detta görs genom att hitta 
ett sammanhängande mönster i empirin som är relevant för den aktuella forskningsfrågan, 4) 
Granska teman. Här granskar författaren de framtagna teman och även skalar bort bristfälliga teman 
som kan bero på t.ex brist på empiri eller relevans för studien, 5) Beskriv och namnge teman. Teman 
som tagits fram har sedan definierats utifrån vad det går ut på och varför det är relevant för den 
överhängande berättelsen. Till slut namnges varje tema som konkret visar vad temat handlar om, 6) 
Sammanställning. I detta steg vävs allt samman till en kraftfull berättelse om empirin i relation till 
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frågeställningen och syftet. Även citat används här för att tydliggöra bevis på den poäng vi ville få 
fram (Braun & Clarke, 2006). Författarna i denna studie har förhållit sig till dessa sex steg då 
analysen av empirin har genomförts.  
    

 Resultat 

Studiens resultat har sammanställts i en tabell (Tabell 1) och presenteras i form av två huvudteman 
och deras subteman som skall vara till grund för analysen. Subtemana följer ingen speciell ordning 
och resultaten kommer att diskuteras mer utförligt längre ned. Alla resultat från samtliga intervjuer 
kommer att exemplifieras med flera citat där varje intervjuperson har kodats med en siffra och 
kommer i studien att benämnas med beteckningen IP= intervjuperson. 

Tabell 1 
Sammanfattning av studiens resultat  

______________________________________________________________ 
 Teman       Subteman  
______________________________________________________________ 

 Hinder för social identifikation   Stereotyper 
 med arbetsgruppen     Förväntningar 
        Jämställdhet 
        Diskriminering 
        Bristande förtroende 
        Samtalsämnen 

 Möjligheter för social identifikation   Mottagande 
 med arbetsgruppen     Andra kvinnor i arbetsgruppen 
        Möjligheter att påverka arbetet 

______________________________________________________________ 

1. Hinder för social identifikation med arbetsgruppen  

Hinder för social identifikation karaktäriserades av stereotyper, förväntningar, jämställdhet, 
diskriminering, bristande förtroende och samtalsämnen. Subtemana inom temat hinder för social 
identifikation kommer att presenteras noggrant nedan och illustreras med citat från respondenterna.  

   Stereotyper. Det framkommer i intervjuerna upplevelser som tyder på att det finns uppfattningar 
om hur kvinnor är som bygger på stereotyper. Flera kvinnor uttryckte i intervjuerna att de någon 
gång har upplevt att deras manliga kollegor har ansett de vara svagare och behöva mer stöd och 
skydd. Detta uttrycks av en intervjuperson på följande sätt: ’’Det finns de som ser på kvinnor som 
svaga och några som behöver beskyddas… det finns sådana’’ (IP5) 
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Det framkommer även i flera intervjupersoners berättelser att manliga arbetskollegor inte haft 
förtroende för att kvinnorna ska klara av arbetet enbart på grund av att de är kvinnor. Deltagarna 
berättar att man kan uppleva att manliga kollegor ibland kan ha uppfattningen om att de inte är 
lämpade till att utföra ’’mansjobb’’. En intervjuperson uttrycker detta på följande sätt: ’’Det var en 
dispyt med en verkstadschef som förklarade för mig att anledningen att jag inte kunde köra med 
sakerna som var trasiga är ju för jag är tjej’’ (IP6) 

Några av intervjupersonerna uppger att de upplever att manliga kollegor ibland inte verkar tro på att 
kvinnor på företagen är anställda på samma sätt som männen är. Kvinnorna berättar att det kan 
förekomma stereotypa uppfattningar bland manliga kollegor som antyder att kvinnliga kollegor inte 
besitter samma kompetenser som en man. Respondenterna har uttryckt att männen tror att de är där 
för att göra ’’enkla’’ arbeten. En av intervjupersonerna beskrev det såhär: ’’När jag går igenom 
korridoren med min nya chef så var det tre personer som stannade och frågade om jag var den nya 
administratören. Så det var lite så det började. Min roll är ny på det här företaget och att det ens 
kommer en tjej som ska jobba här liksom så här nära produktionen, dom är inte vana med 
det’’ (IP3) 

   Förväntningar. Respondenterna uttrycker i intervjuerna att de upplever att det på arbetsplatsen 
ställs särskilda förväntningar på dem på grund av att de är kvinnor. Dessa förväntningar på dem 
kunde involvera både arbetsuppgifter men också stereotypiska förväntningar på deras egenskaper 
baserat på deras kön. En typ av förväntning som var återkommande var att kvinnorna skulle vara 
mer organiserade och noggranna. En av respondenterna uttryckte det på följande vis: ’’Framför allt 
så tror jag att många tror att jag är väldigt organiserad så till exempel när det gäller att ha koll på 
information och arbetsuppgifter tror jag att man förväntar sig att jag ska vara extra bra’’ (IP2) 

Intervjupersoner uttrycker även att det finns en förväntning på dem som säger att de ska vara 
empatiska och lyssnande, något som inte förväntas av manliga kollegor. Generellt sätt så vänder sig 
kollegor/ företagets kunder på arbetsplatserna till de kvinnliga kollegorna när det handlar om att 
prata om problem. ’’Det förväntas olika saker av mig än vad det gör av manliga kollegor. Väldigt 
svårt att sätta fingret på det, men typ om nån har problem så ska de gärna få prata terapisamtal 
med mig, men en man kan typ bara ta emot en felanmälan’’ (IP8) 

Även vad det gäller informella arbetsuppgifter som att tillexempel tömma diskmaskinen så är 
förväntningarna högre på kvinnorna än männen, som en av respondenterna uttrycker det: ’’Vi har en 
som jobbar som administratör och om hon är borta så kan det bli lite mera att jag eller en av dom 
andra kvinnorna tar hand om det eller diskmaskinen, eller handlar lite fika eller någonting sånt. 
Det blir ju mera lätt att det hamnar på vårt bord’’ (IP5) 

   Jämställdhet. Flera av respondenterna uttryckte en tveksamhet till företagens vilja till att förbättra 
jämställdheten på arbetsplatser. Kvinnorna upplever att det är uttalat att det utförs 
jämställdhetsinsatser, men att man inte är riktigt säker på om arbetsgivaren faktiskt uppfyller det 
som sägs. En av intervjupersonerna nämnde till exempel skillnaden mellan lönerna bland män och 
kvinnor: ’’När Sveriges Ingenjörer presenterar lönestatistiken så finns det en tydlig skillnad mellan 
män och kvinnor, där kvinnor ligger lägre i lön’’  (IP7) 

När det gäller rekrytering av personal för nya eller högre tjänster så uttrycker intervjupersonerna att 
kvinnor har en sämre chans till dessa tjänster eller positioner. En deltagare formulerar sig om detta 
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på följande sätt: ’’Men däremot ser jag när det gäller de här riktiga toppkompetenserna, forskare… 
då tenderar inte företaget att anställa kvinnor’’  (IP4) 

Intervjupersoner uttrycker att kvinnors eventuella anmälningar om till exempel diskriminering eller 
kränkning inte tas på allvar. Interna utredningar görs på arbetsplatsen men de utsatta upplever inte 
att det går framåt och händer någonting gällande deras ärenden. En respondent uttrycker sin 
upplevelse på följande sätt: ’’När det gäller alla exempel om kränkningar, har det blivit små 
låtsatsutredningar som aldrig lett någonstans. De allra flesta sakerna har liksom stannat inom 
gruppen. Det har aldrig blivit några påföljder för den som gjort någonting’’ (IP3) 

   Diskriminering. Intervjupersonerna menar att det förekommer olika typer av diskriminering på 
deras arbetsplatser. Nästan alla deltagare har uppgett att de själva varit utsatta för diskriminering 
någon gång av sina manliga kollegor. Det kan handla om till exempel sexuella trakasserier och 
uttrycks av en intervjuperson på följande vis: ’’När han skulle ta mig på rumpan då vände jag mig 
om och sa ’vad i helvete håller du på med, det är inte okej att du bara gör sådär’. Då vart han ju 
precis ställd mot väggen och blev helt likblek i ansiktet typ, för han hade ju inte räknat med den 
reaktionen’’  (IP1)  

Flera intervjupersoner berättade om upplevelser där manliga kollegor skämtar om de på ett 
diskriminerande och förnedrande sätt. En deltagare uttrycker det såhär: ’’Eftersom jag var klar med 
den uppgiften jag hade att göra och så gick vi till en annan manlig äldre kollega till hans rum och 
sen så sa han ’Finns det någon lagom ointelligent uppgift som vi skulle kunna ge till henne?’ Det är 
ett exempel på en kränkning som jag drog vidare’’  (IP9) 

Respondenter upplever även diskriminering i samtal med sina manliga kollegor. Det kan handla om 
att arbetsrelaterade samtal och diskussioner med män istället anspelar på sex hellre än det som 
samtalet faktiskt handlar om: ’’Då ställde jag en fråga om vad det är för skillnad mellan två olika 
program och då säger en av dom: ’Om du tänker dig så här att det ena programmet är som du är 
nu med kläder på och det andra programmet är som om du hade tagit av dig kläderna och varit 
naken’ och såhär du vet, tittar på min kropp’’ (IP6) 

   Bristande förtroende. Några intervjupersoner beskriver situationer där de känt att de inte blivit 
lyssnade på eller kunnat göra sig hörda. Det var även svårt att få gruppens förtroende och man 
vågade inte ta mycket plats, inte i början av karriären i alla fall. Det uttrycks såhär av en 
intervjuperson: ’’Asså det exemplet som jag har är då från början när jag började jobba, när man 
inte hade byggt upp något förtroende att det inte lyssnades på vad jag sa på möten’’  (IP3) 

Flera av respondenterna menar att det känns som att de måste hävda sig mer och bevisa att det är 
lika bra och kunniga som männen på deras arbetsplatser:’’Det är klart att man känner lite press att 
hävda sig ungefär för att visa ’nej men jag kan det ni gör också’ ungefär’’  (IP5) 

Att inte bli lyssnad på hängde för flera intervjupersoner ihop med att få sina förslag avfärdade eller 
godkända först då en manlig kollega föreslog det. En respondent beskrev det såhär: ’’Alltså man har 
ju varit med om alla dom här sakerna där jag liksom säger en sak och sen tio minuter senare är det 
någon annan som påstår sig vara den med den idén och det sker ju hela tiden i mötesforum’’  (IP7) 

   Samtalsämnen. Ett återkommande tema som respondenterna pratade om när de ombads beskriva 
en situation i fikarummet, var vikten av samtalsämnen. Man menar att det är svårare att komma nära 
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män och skapa en djupare relation med dem: ’’Man kanske inte får det här small-talk på samma sätt 
som man skulle haft om det var kvinnor där. Du går ju inte till en karl och säger ’fy vad det var 
jobbigt hemma att det var strul med det o det’ men när jag hade en kollega som var kvinna så då 
kunde jag ju prata med henne om dom sakerna också’’  (IP4) 

Några av intervjupersonerna berättar också att det är svårt att hitta gemensamma samtalsämnen att 
prata om med männen på arbetsplatsen. En respondent uttrycker sig på detta vis: ’’Jag tror 
egentligen handlar det mest om att jag hellre skulle vilja prata om sociala saker, eller inte sociala 
saker men kanske mer om relationer t.ex.’’  (IP2) 

Respondenterna uttrycker att det ibland kan kännas som att män på arbetsplatsen ganska så enkelt 
kan lämna kvinnor ’’utanför’’ när man sitter i fikarummet eller har rast om de vill det, just på grund 
av att man kommer in på samtalsämnen som betraktas som klassiskt manliga. En deltagare beskrev 
en sådan situation: ’’Efter möten eller innan i kaffepausen, går det så lätt att exkludera mig om man 
vill. Det kan handla om ämnen man pratar om som till exempel jakt, fiske eller fotboll’’ (IP5) 

2. Möjligheter för social identifikation med arbetsgruppen 

Möjligheterna för social identifikation med arbetsgruppen som presenteras i resultatet involverar 
fyra subteman:  mottagande, andra kvinnor i arbetsgruppen, möjligheter att påverka arbetet. Dessa 
teman kommer att exemplifieras med resultat från de olika intervjupersonerna.  

   Mottagande. Nästan alla intervjupersoner berättar att de upplever ett bra mottagande på 
arbetsplatsen när de först börjat jobba där. Flera deltagare påpekar vikten av att vara önskad av 
chefen för att kunna känna att man fick ett bra mottagande. ’’Av min chef så var jag verkligen 
önskad, han hade ju varit på och liksom stött på att jag skulle börja hos dem flera gånger’’ (IP7) 

Att vara kvinna har flera intervjupersoner refererat till som fördel när det kommer till att vara ny på 
arbetsplatsen. Att det kommer in en kvinna på en mansdominerad arbetsplats kan för männen vara 
ovanligt och nytt vilket kan leda till att mottagandet blir positivt. En respondent uttrycker sig såhär: 
’’Jättebra faktiskt. De tyckte det var jättekul att det kom in en tjej, och det är ju oftast det att de 
tycker att det är kul när man får in en tjej’’ (IP8) 

En introduktion på arbetsplatsen där man får lära känna kollegor men även arbetsplatsen är viktigt 
för att man ska känna sig mottagen menar intervjupersonerna. Flera intervjupersoner uttryckte att 
det var introduktionen som fick de att känna sig som en del av arbetsplatsen:’’Jag tycker jag togs 
emot bra och hade en bra introduktion där man fick lära känna många personer på olika 
avdelningar, introduktionsprogram där det fanns både obligatoriska delar och frivilliga delar. Min 
chef var väldigt bra på att förbereda för nyanställda’’ (IP2) 

   Andra kvinnor i arbetsgruppen. Förmågan att kunna socialt identifiera sig med arbetsgruppen 
verkar öka för kvinnor då de har kvinnliga kollegor. Känslan av ensamhet minskar och det blir 
lättare att känna sig som en del av arbetsgruppen, som en av respondenterna uttrycker: ’’Men jag 
tycker så fort det kommer i alla fall en annan kvinna, då blir det mycket lättare. Den där gränsen att 
vara helt ensam och att man är i alla fall två eller tre eller fler tycker jag är en väldigt stor skillnad. 
Jag tycker att det är lättare att vara mig själv då’’  (IP5) 
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Att kunna socialt identifiera med arbetsgruppen på grund av att det finns flera kvinnor bidrog även 
till att kvinnor kände att de kunde söka stöd hos varandra och även få det stödet. Detta uttrycks på 
följande vis: ’’Under tiden som jag blev anställd så anställde dom fler tjejer som även var yngre än 
mig och jag hade fightats på vilket gjorde att vi blev ett gäng när jag slutade där som verkligen höll 
ihop o sökte stöd liksom så, kunde finna stöd i varandra i det här klimatet som vi hade på 
arbetsplatsen’’ (IP4) 

Att som kvinna ha kvinnliga kollegor upplevs som en fördel av respondenterna på så vis att 
kvinnliga kollegor har mer förståelse för privatlivet, speciellt när det handlar om barn och familj. 
Man upplever att kvinnor har en större förståelse för dem:’’Tjejerna på jobbet förstår att man har 
barn och familj som man måste ta hand om. Då brukar de hoppa in och ta ett pass så man kan gå 
tidigare eller vad det än kan handla om’’  (IP7) 

 Möjligheter att påverka arbetet. Vad det gällde möjligheter att påverka sitt eget arbete svarade 
majoriteten av intervjupersonerna med en positiv inställning. Kvinnorna upplever att man har goda 
förutsättningar att strukturera upp sina egna arbetsuppgifter. De tycker att man har goda möjligheter 
att påverka sitt arbete:’’Så vi är erfarna, vi är trygga i oss själva och har jäkligt roligt. Vi styr ju 
vårt arbete mycket själva också, vi styr ju vårt ansvar så att vi har det toppen’’ (IP3) 

Deltagarna uttryckte att deras kompetens och hängivenhet är det som avgör vad det finns för  
möjligheter till att påverka sitt arbete och upplevdes inte påverkas negativt på grund av deltagarnas 
kön. Det finns även en möjlighet att uttrycka förslag kring hur det egna arbetet ska utföras. En 
intervjuperson uttryckte sig såhär: ’’Ja, om jag vill nånting så kan jag säga det. Sen är det ju upp till 
de övre att bestämma om det är möjligt eller inte. Men jobbar jag som jag ska och gör bra ifrån mig 
och de är nöjda, det är klart att det finns dörrar som öppnas då’’ (IP5) 

Majoriteten av intervjupersonerna berättade om möjligheter att påverka sina arbetstider och schema, 
något som uppskattades speciellt mycket av kvinnor med familj. Man upplever att man känner en 
större tillhörighet till sitt arbete och arbetsplats om man får vara självständig och bestämma själv, 
hellre än att ta order och följa strikta scheman. Kollegor emellan varandra kan byta till exempel 
arbetsuppgifter och vara flexibla gällande sin arbetstid: ’’Jag kan komma tidigare till jobbet för att 
sen gå tidigare så länge jag gör jobbet jag ska så blir det inga problem att jag bestämmer lite själv 
när jag vill göra vad’’ (IP7) 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Studien resulterade i totalt två huvudteman som kallas hinder för social identifikation med 
arbetsgruppen och möjligheter för social identifikation med arbetsgruppen. Författarna fann att de 
hinder för social identifikation som kvinnor kan uppleva när de tillhör en mansdominerad 
arbetsgrupp består av stereotyper, förväntningar, jämställdhet, diskriminering, bristande förtroende 
och samtalsämnen. Dessa fynd kan förklaras med hjälp av Tajfel och Turner’s (2004) processer i 
den sociala identitetsteorin. Givet att män socialt identifierar sig som män så sätts en social 
jämförelseprocess igång när kvinnor befinner sig på ett mansdominerat yrke där det är viktigt att 
männens positiva självbild måste förvaras. Detta kan då manifestera sig i de attityder och beteenden 
som beskrivs i temat hinder. Även Saige, Stashevsky & Koslowsky (2003) hittade liknande 
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slutsatser i sin studie. Man menar att det enkla faktum att kvinnor utför ett ’’mansjobb’’ räcker för 
att vissa män ska bli provocerade. Män kan förbättra gruppens självbild genom att till exempel 
använda stereotyper när man pratar med kvinnor (Saige, Stashevsky & Koslowsky, 2003) Detta är 
något som även Maltby och Day’s (2003) forskning stödjer där man fann att oavsett vilken attityd 
en man har gentemot andra män så använder de sig av nedvärderade attityder mot kvinnor för att 
hantera attacker på självförtroendet. Något som ytterligare kan hjälpa till att förklara varför kvinnor 
utsätts för dessa hinder ges av Eagly och Karau (2002), som menar att gemensamma kulturella 
förväntningarna av hur män ska vara också genomsyrar organisationer där männen är majoritet. Där 
passar inte kvinnorna in och därför kommer en kvinna att mötas av socialt ogillande och negativa 
reaktioner när de är en del av mansdominerade yrken och arbetsgrupper, vilket man gör när man 
bryter sociala normer (Eagly & Karau, 2002). Detta innebär att man behöver modifiera den 
protoypiska medlemmen på mansdominerade arbetsplatser vilket då är den manliga sociala 
identiteten. Utifrån det insamlade materialet har författarna uppfattat att den prototyp som gäller på 
manliga arbetsplatser liknas den som beskrivs av Moore (1999) och definieras utifrån manliga 
egenskaper så som att vara aggressiv, analytisk bestämd, självständig och man ska helst inte prata 
om djupa samtalsämnen så som känslor och relationer till exempel. Det är då inte konstigt heller att 
aspekten att många kvinnor upplever att de inte blev lyssnade på vid möten togs upp ofta av 
deltagarna, speciellt i början, när man uppfattar att kvinnor inte erhåller dessa manliga egenskaper 
och passar inte heller in på prototypen för att utföra jobbet. Majoriteten av intervjupersonerna 
upplevde att de inte blev lyssnade på vid möten, vilket i enlighet med Moores resonemang (1999), 
skulle kunna bero på att kvinnorna i studien inte besatt typiskt manliga egenskaper som matchade 
grupprototypen. 
  När en individ exkluderas från en grupp förlorar de också alla materiella och psykologiska fördelar 
som förknippas med gruppens medlemskap, det vill säga sociala nätverk, stöd och tillgång till 
resurser exempelvis (Hutchison, Abrams & Christian, 2007). Majoriteten av kvinnorna i studien 
talade om hur samtalsämnen är något som man upplever som negativt på sina arbetsplatser. Dessa 
intervjupersoner menade att det ofta är klassiskt manliga diskussionsämnen i fikarum och sociala 
sammanhang som till exempel sport, jakt, bilar eller bygge. Detta kan ses som ett sätt för männen 
att exkludera kvinnor från sociala sammanhang då man inte är intresserade av ’’kvinnliga’’ 
samtalsämnen som till exempel relationer eller familjeliv. Om man som kvinna känner sig 
exkluderad innebär det också att man inte kan ta del av ingruppens fördelar, något som kan orsaka 
att man mår dåligt på sin arbetsplats och inte vill vara kvar. Även deskriptiva stereotyper kan bidra 
till exkludering av kvinnor på arbetsplatsen (Welle & Heilman, 2005). Om det finns en negativ 
uppfattning om kvinnors kompetenser och färdigheter bland medlemmar i arbetsgruppen kan det 
leda till att man socialt utesluter kvinnor. När man uppfattar kvinnors bidrag till arbetet som mindre 
värdefullt så finns det en större risk att de är utanför när det kommer till viktiga diskussioner, att 
fatta beslut och bland mer informella nätverk. Kvinnor har även svårare att skapa sociala relationer 
med medlemmar i arbetsgruppen (Welle & Heilman, 2005).  
  Författarna ser liknelser mellan Connelley’s (1994) fyra normer och företagen som kvinnorna 
arbetar på, speciellt normen konfliktundvikande. Kvinnor upplever på sin arbetsplats att när man 
rapporterar diskriminering till sin chef exempelvis verkar det som att det inte finns något genuint 
intresse i att ställa skyldiga till svar, man känner istället att det är en ’’teater’’ för att skänka hopp 
om att något ska se när det egentligen inte ska det överhuvudtaget. Gruber (1998) menar att det är 
viktigt att organisationen man arbetar i engagerar sig i att aktivt uppmärksamma och prata om 
diskriminering då det har visat att det finns en positiv effekt på arbetsplatser var diskrimineringen 
faktiskt minskar. Manliga miljöer är mer skrämmande och fysiskt hotfulla för kvinnor än vad andra 
yrken kan vara och det finns en större risk att kvinnor blir trakasserade i en sådan miljö (Gruber, 
1998). Därför är detta ett viktigt problem att belysa då detta innebär att arbetsgivaren och 
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organisationen också har ett ansvar för att se till att alla anställda trivs och mår bra på företaget. 
Detta kan som sagt göras genom att utbilda anställda exempelvis, att erkänna att det är ett problem 
och att visa anställda att om man beter sig på det sättet kommer det resultera i negativa sanktioner. 
Det kan också betyda att om flera kvinnor vet att de arbetar på en arbetsplats som aktivt tar ställning 
emot diskriminering så är det också lättare att känna sig som en del av den, vilket också kan 
resultera i att flera kvinnor vill söka sig till mansdominerade yrken.  
   Det har visat sig att en positiv social identifikation med arbetsgruppen har positiva 
långtidseffekter på individers hälsa. Om man kan identifiera sig positivt med sin arbetsgrupp 
resulterar det i bättre välmående och moral eftersom att dessa är kopplade till faktorer som 
exempelvis uppskattning och stöd (Haslam, Jettenm, Postmes & Haslam, 2009). Detta innebär att 
om kvinnor upplever dessa hinder som studien har lokaliserat och inte kan social identifiera sig med 
sin grupp, så påverkar det också deras välmående på arbetet och är något som är viktigt att känna 
till och motverka. Även Veldman, Meeussen,Van Laar & Phalet (2017) har påpekat att en negativ 
identifikation med arbetsgruppen påverkar individers prestation på ett negativt sätt. Om man då som 
kvinna bemöts med bristande förtroende, stereotyper och diskriminering finns det en stor risk att 
den sociala identifikationen med gruppen uteblir, vilket i sin tur påverkar kvinnliga anställdas 
välmående men kan även påverka deras arbetsprestationer. 
  Författarna valde att ha med lönegapet som existerar mellan män och kvinnor i mansdominerade 
yrken. Om man har svårt att socialt identifiera sig med sin arbetsgrupp på grund av att man inte 
tillhör den dominerande ingruppen, så måste lönegapet också vara en faktor som spelar en roll i de 
hinder som finns för kvinnor att socialt identifiera sig med mansdominerade arbetsgrupper. Hogg & 
Terry (2000) menar att social identitetsteori baseras på att de sociala jämförelser som görs mellan 
vår egen grupp och andra grupper beror på ett underliggande behov av självförtroende. Detta kan 
innebära att individer uppfattar att ens egna kompetenser inte uppskattas på samma sätt som en 
mans, vilket bidrar till känslan av att man inte hör hemma i sådana miljöer. Det kan också skada 
kvinnors självförtroende och orsaka stereotypshot. Det har visat sig att om kvinnor upplever 
stereotypshot kan leda till identitetsseparation, någonting som har resulterat i att kvinnor kan må 
sämre än män på jobbet, men också att kvinnor som rapporterade högre nivåer av stereotypshot 
tenderade att inte rekommendera samma yrke till yngre kvinnor (Roberson & Kulik, 2007). Detta 
innebär inte bara att man måste vidta ytterligare ekonomiska insatser för att lönegapet ska minska, 
men också att man ser över sin rekryteringsprocess och vilka egenskaper man söker till tjänsten. En 
noggrann analys bör utföras i mansdominerade yrken för att säkerställa att de egenskaper som krävs 
för att individer ska lyckas i branschen är absolut nödvändiga. Arbetsgivare bör inte basera sin 
rekrytering på diffusa personlighetsegenskaper som enkelt kan vinklas till att passa in på olika 
könsstereotyper (Welle & Heilman, 2005).  

Studien resulterade i totalt tre olika möjligheter för social identifikation med arbetsgruppen för 
kvinnor i mansdominerade yrken. Dessa är mottagande, andra kvinnor i arbetsgruppen och 
möjligheter att påverka sitt arbete. Kvinnorna upplevde att det var lättare att komma in i 
arbetsgruppen om chefen hade förberett någon form av introduktion där man fick lära känna 
varandra. Detta är också ett bra förslag för arbetsgivare att ta till sig när man ska få in nyanställda 
där bara ett fåtal av dessa är kvinnor. Om man får en chans att lära känna varandra kan man också få 
chansen att veta mera om vad andra i arbetsgruppen är intresserade av och kanske till och med hitta 
gemensamma intressen med varandra som kan hjälpa till med att underlätta den sociala 
identifikationen. Forskning har visat att till och med den enklaste relationen mellan människan som 
kan baseras på mindre insatser som att till exempel bli slumpmässigt indelad i en grupp kan öka 
känslor av värme och motivation (Walton, Cohen, Cwir, David & Spencer, 2012). Författarna vill 
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här lägga vikt på Moore’s (1999) studie där man menar att kön inte är något som så enkelt kan delas 
upp, eftersom varje individ har olika uppfattning om vad som skall betraktas som ’’manligt’’ eller 
’’kvinnligt’’. Det innebär att det är viktigt att man på arbetsplatsen inte cementerar traditionella 
könsstereotyper som främjar förutfattade meningar om kvinnor och deras intressen. En fördelaktig 
strategi som arbetsgivare kan använda är att involvera aktiviteter av olika slag på en introduktion 
som syftar till att skapa en relation mellan de anställda. På det sättet får man en chans att lära känna 
sina kollegor i ett mer informellt sammanhang. Arbetsgivare kan även se till att kontinuerligt se 
över normer och arbetsgruppsklimat.  
  Majoriteten av deltagarna kände att det var enklare att känna tillhörighet till sin arbetsgrupp när 
det fanns fler kvinnor. Det är en naturlig följd i social identitetsteori att det är enklare för kvinnor att 
socialt identifiera sig med sin arbetsgrupp om det finns flera medlemmar som tillhör samma sociala 
grupp. I detta avseende kommer kvinnorna att definieras som ingrupp då det är den sociala gruppen 
som diskuteras. Ellemers, Doosje & Spears (2004) visade i sin studie att individer tycker att respekt 
från ingruppen var viktigare för gruppens självbild och känslor än att få respekt från utgruppen. Om 
det finns en respekt bland medlemmarna i ingruppen så kan detta ge individer en känsla av ett 
tryggt gruppmedlemskap. För att attrahera kvinnor till traditionellt mansdominerande yrken behöver 
arbetsgivaren, förutom att marknadsföra själva arbetsinnehållet i själva yrket, även se över 
förutsättningarna för kvinnor att socialt kunna identifiera sig med arbetsgruppen. En ambition för 
arbetsgivaren skulle kunna vara att ingruppen ska baseras på själva professionen eller 
organisationsmedlemskapet istället för individers kön. 
 Richman, Vandellen och Woods (2011) visade i sin studie att kvinnliga ingenjörer hade lättare att 
socialt identifiera sig med sin arbetsgrupp om det kändes som att de hörde hemma på arbetsplatsen. 
Detta kunde uppnås genom att kvinnorna upplevt minimal diskriminering och hade en historia av 
positiva kvinnliga förebilder. I många av de yrken som ingår i studien så är kvinnor speciellt 
underrepresenterade när det kommer till högre tjänster. Detta innebär att det finns mindre kvinnliga 
förebilder för kvinnor att se upp till på arbetsplatsen. Det har visat sig att förebilder kan vara 
nyckeln till att stödja och motivera individer att till att söka sig till yrken var deras egen grupp är 
underrepresenterad (Rosenthal, Levy, London, Lobel & Bazile, 2013). Mansdominerade 
organisationer har ett ansvar att utföra ett mer jämställt rekryterande inte bara vad det gäller vanliga 
anställningar, utan också bland de högre kompetenserna för att ge kvinnor en chans att få 
representera sin grupp. Dessa förebilder kan vara till hjälp för andra kvinnor att känna att de passar 
in på arbetsplatsen och för att motbevisa stereotyper som säger att kvinnor inte passar in (Rosenthal 
et al., 2013). 
  Något som uppskattades bland intervjupersonerna var möjligheten att påverka sitt eget arbete. Man 
känner att man har goda möjligheter att säga till om sina arbetsuppgifter men också att man kan 
komma med förslag på förbättringar gällande arbetsrutinerna. Om man kan socialt identifiera sig 
med sin arbetsgrupp och organisation blir man också bli motiverad till att strukturera upp sina 
arbetsprestationer för att uppnå uppsatta mål (Loi, Chan & Lam, 2014). Detta kan leda till en högre 
tillfredställelse med sitt arbete samt individernas känslomässiga betydelse för gruppmedlemskapet, 
man känner sig stolt för att man är en del av organisationsmedlemskapet (Loi, Chan & Lam, 2014). 
Detta innebär att det kan vara av stor hjälp för kvinnors sociala identifikation med arbetsgruppen 
om man kan påverka sitt arbete och känner sig som en del av organisationen och arbetsplatsen man 
befinner sig i. Många kvinnor som deltog i studien uttryckte också att det är på grund av deras 
kompetens och hängivenhet som man fick möjlighet att påverka sitt arbete, inte på grund av ens kön 
vilket kan bidra till att man enklare kan socialt identifiera sig med arbetsgruppen och känna sig som 
en del av den. 
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Metoddiskussion 

Möjligheterna för resultatet att generaliseras är begränsade då endast tio personer deltog i studien. 
Anledningen till det låga antalet intervjuer är främst att potentiella intervjupersoner uteblivit från 
intervjuer trots avtalad tid och plats. Vad som tyder på god validitet i studien är att deltagarnas 
utsagor var likartade och att deras berättelser stämmer överens med tidigare forskning. Författarna 
har var för sig gått igenom intervjumaterialet och gjort en bedömning och sedan tillsammans 
diskuterat materialet och kommit fram till gemensamma resultat och slutsatser (Anderberg & 
Dahlberg, 2007). Mönster av känslor och åsikter vad gäller deltagarnas upplevelser har synts trots 
att deltagarna har beskrivit olika upplevelser och situationer. Denna studie kan ge organisationer 
och företag en bild av vad kvinnor upplever att det finns för hinder och möjligheter att socialt 
identifiera sig med arbetsgruppen vilket i sin tur kan bidra till förståelse för hur man som 
organisation kan förbättra arbetssituationen för kvinnor i mansdominerade yrken. Studien ger 
mansdominerade organisationer en bild av hur kvinnor upplever arbetssituationen och kan därmed 
vidta åtgärder som kan leda till förbättring. Studien skulle även kunna vara av intresse på andra 
arbetsplatser där det finns en annan minoritet än kvinnor bland de anställda. Samtliga deltagare har 
fått i erbjudande att mottaga en kopia på undersökningen när den den är färdig vilket de flesta 
deltagarna visat intresse för.  
   Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevda sociala identifikation med arbetsgruppen på en 
mansdominerad arbetsplats. Den kvalitativa metoden som användes vid intervjuerna fick deltagarna 
att berätta om olika situationer där de har upplevt hinder och möjligheter att socialt identifiera sig 
med arbetsgruppen. Deltagarna har även lämnat berättelser om hur de själva har upplevt dessa 
situationer. Materialet som analyserades var rikligt och detta på grund av att intervjupersonerna gav 
utförliga beskrivningar om sina upplevelser och situationer de genomgått. Författarna valde att 
enbart behålla två teman då de bäst besvarar studiens syfte och frågeställning.  
  För att se om frågorna som var med i intervjuguiden var genomförbara och lättförstådda så 
testades intervjuguiden innan den användes i den aktuella studien. Intervjuerna har varit 
semistrukturerade vilket har inneburit att det funnits färdigskrivna frågor som haft till syfte att leda 
in intervjupersonerna på ett särskilt område för att sedan låta de själva välja vilka upplevelser och 
situationer de vill berätta om (Kvale, 1997). Det har varit en förutsättning att använda kvalitativ 
metod för att förstå kvinnors upplevda sociala identifikation med arbetsgruppen på så vis att 
författarna fångat upp intervjupersonernas tankar och känslor kring upplevelser och situationer via 
djupgående intervjuer. Den kvalitativa metoden är en flexibel metod som ger författare möjlighet att 
omdefiniera och utveckla forskningsfrågan i relation till syftet vilket har varit positivt då studien 
hela tiden haft hinder och möjligheter för social identifikation med arbetsgruppen som utgångspunkt 
(Biggerstaff, 2012).  

Slutsatser  

Studien har lyft fram vad kvinnor upplever att det finns för hinder och möjligheter att socialt 
identifiera sig med arbetsgruppen då man jobbar på mansdominerad arbetsplats. Studien har även 
redogjort för teman som alla återspeglar sig i de berättelser som kvinnorna delat med sig av. Temana 
redogör delar av kvinnornas arbetsliv som målar upp en bild av vad kvinnor upplever är hinder och 
möjligheter till social identifikation med arbetsgruppen när den är mansdominerad. Studien har 
visat att intervjupersonerna behandlats efter stereotypa föreställningar, det finns förväntningar 
baserade på genus och det är svårt att hitta gemensamma samtalsämnen som inte är av klassisk 
manlig karaktär. Möjligheterna finns även om de är färre än hindren. Kvinnor har berättat om 
positiva mottaganden och lyft fram stora möjligheter att kunna påverka både sitt eget arbete och 
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gruppens. Andra kvinnor på arbetsplatsen är en viktig faktor för den sociala identifikationen- ju fler 
kvinnor det finns på arbetsplatsen desto lättare är det för kvinnor att socialt identifiera sig med 
arbetsgruppen. 
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