ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2018/17-SE

Examensarbete 15 hp
Juni 2018

Arbetsmiljö i relation till
könsfördelning i byggproduktion
Helena Markstedt
Jakob Engström

ARBETSMILJÖ I RELATION TILL
KÖNSFÖRDELNING I
BYGGPRODUKTION
Helena Markstedt
Jakob Engström

Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala
Universitet
Examensarbete 2018

Detta examensarbete är framställd vid, Institutionen för
teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik, Uppsala
Universitet, 2018

Copyright © Helena Markstedt och Jakob Engström
Institutionen för teknikvetenskaper. Tillämpad mekanik,
Byggteknik
Uppsala Universitet
ii

Abstract
Work environment in relation to gender distribution
at construction sites
Helena Markstedt och Jakob Engström

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet
UTH-enheten
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
Hus 4, Plan 0
Postadress:
Box 536
751 21 Uppsala
Telefon:
018 – 471 30 03
Telefax:
018 – 471 30 00
Hemsida:
http://www.teknat.uu.se/student

There are presently a number of projects that aim to minimize the
number of work related accidents on construction sites in Sweden.
The industry has one of the highest number of accidents as well as
the highest number of work related deaths. What causes these accidents varies and there are several action plans to overcome
them.
The purpose of this thesis is to investigate whether and, if so,
how the social culture of construction sites could benefit from a
more even gender distribution and how the number of work related
accidents could be affected.
The survey consists mainly of interviews. A literature studie and a
poll have been conducted with the purpose of gaining background information as well as making more general conclusions regarding construction sites.
The result shows that the employees who participated in the
survey agree there is a macho culture on construction sites.
However, whether or not this is a problem there are shared
opinions.
A majority of the employees, on the other hand, experience a difference in security mentality depending on gender, and by extension
that the safety culture in the workplace would change if a more even
gender distribution existed.
Finally, further examination is recommended in the form of a
more extensive interview study comprising of several projects.
This study would generate a more detailed comparison and provide
a broader view of how the current situation stands. A statistical
comparison of work related accidents would also be of interest
as it would more clearly demonstrate any differences between
projects with different gender segregation.
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SAMMANFATTNING
Idag finns ett flertal projekt som jobbar med att minimera antalet
arbetsolyckor inom byggproduktion. Branschen är en av de mest
olycksdrabbade i Sverige och till och med den bransch med flest
dödsfall. I det här examensarbetet ligger fokus på att undersöka om
och i så fall hur kulturen i byggproduktion skulle kunna förändras
av en jämnare könsfördelning. Arbetet behandlar även hur
arbetsplatsolyckor eventuellt skulle kunna påverkas.
Sverige har länge legat i framkant när det gäller jämställdhet
men utvecklingen går långsamt. Den senaste tiden har problematik
kring normer, struktur och kultur belysts på arbetsplatser runt om
i landet genom kampanjen #metoo. Kampanjen syftar till att öka
medvetenheten kring det förtryck som kvinnor utsätts för dagligen
men också om de samhällsnormer som finns kring hur man ska
agera och vara som kvinna eller man. Många företag i
byggbranschen försöker ta till sig detta och jobbar aktivt för att
rekrytera fler kvinnor.
Detta examensarbete genomförs i samarbete med JM AB,
Region Öst och undersökningen består i huvudsak av intervjuer.
Litteraturstudier och enkäter utförs med syftet att få
bakgrundsfakta samt för att kunna dra generella slutsatser från fler
projekt.
Resultatet av uppsatsen visar att medarbetarna i
undersökningen upplever att en machokultur existerar på
byggarbetsplatser men om detta är ett problem råder delade
uppfattningar om. Man är dock överens om att jämnare
könsfördelning skulle motverka machokulturen. Majoriteten av
medarbetarna upplever också en skillnad i säkerhetsmentalitet
beroende på kön samt att säkerhetskulturen på arbetsplatsen skulle
förändras om en jämnare könsfördelning rådde. Slutsatsen blir
alltså att det är möjligt att antalet arbetsplatsolyckor skulle minska
om fler kvinnor jobbade i byggproduktion.
Slutligen rekommenderas vidare undersökning i form av en
intervjustudie omfattande flera projekt. För att generera fler
utförliga jämförelser och förtydliga hur läget ser ut idag samt för att
kunna ta fram en åtgärdsplan. En statistisk jämförelse av
arbetsplatsolyckor vore också av intresse för att på ett tydligare sätt
kunna påvisa eventuella skillnader mellan projekt med olika
könsfördelning.

Nyckelord: Machokultur, Genus, Jämställdhet, Säkerhetsbeteende
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1 INLEDNING
Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden och syftet till undersökningen
samt tar upp den frågeställning som rapporten ämnar besvara.

1.1 Bakgrund
Diskussionen om de ramar som samhället sätter upp för könsroller är något
som fått ett uppsving den senaste tiden med kampanjen #metoo och
byggbranschens bidrag till detta med #sistaspikenikistan. Uppropen har
varit ett avstamp i att öka medvetenheten kring framförallt det förtryck som
kvinnor utsätts för dagligen men också om de samhällsnormer som finns
kring hur man ska agera och vara som kvinna eller man. Med en ökad medvetenhet kan förhoppningsvis normen att yrkesarbetare i byggproduktion
endast är män förändras. Det kan även bidra till en förändring av den
machokultur som råder samt skapa tryggare och säkrare arbetsplatser.
Machokultur kan beskrivas som en kultur med karaktärsdrag som
självsäkerhet, kvinnoerövringar, aggressivitet, styrka och charm
(Nationalencyklopedin 2018).
Den problematik som finns kring den ojämna könsfördelningen har
under lång tid belysts (Ericsson et al. 2002, 20). Trots att situationen med
åren blivit bättre finns fortfarande mycket kvar att göra. Det finns flera
anledningar till att en jämnare könsfördelning är eftersträvansvärd men i
denna rapport läggs fokus på att undersöka hur arbetsmiljö upplevs och
hur arbetsplatsolyckor eventuellt kan påverkas.
Att arbetsplatsolyckor sker är något som ses väldigt allvarligt på
inom byggbranschen. Det sker drygt 3000 olyckor per år och bland dessa
finns såväl lindriga olyckor som dödsfall (Connheim 2017). För att
minimera antalet olyckor finns i dagsläget ett flertal projekt vars mål är att
uppnå ett klimat på byggarbetsplatser där inga skador förekommer. Ett
exempel på detta är Håll nollan (2018) där 13 aktörer från olika delar av
branschen gått samman och startat projektet men har nu fått stöd från fler.
Ett annat exempel är projektet Tillsammans mot 0 olyckor i
anläggningsbranschen (2014) som startades av Trafikverket, Sveriges
Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen.
Orsakerna bakom olyckor på arbetsplatser är mycket komplexa men
det kan konstateras att förekomsten varierar beroende på ålder, attityd och
inställning till säkerhet hos den enskilda individen samt den
säkerhetskultur som råder på företaget. Enligt Stenberg (2016) finns en
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korrelation mellan hur medarbetarna upplever att det förebyggande arbetet
har gjorts vad gäller hälsa och säkerhet och förekomsten av olyckor. Om
man upplever att det förebyggande arbetet är bra sker generellt färre
olyckor. Dessutom finns även ett tydligt samband mellan olyckor och stress.
Det förebyggande arbetet är tyvärr något som idag påverkas av den
machokultur som finns på många byggarbetsplatser (Arbetsmiljöverket
2017). Denna kultur i kombination med en bristande arbetskraft leder till
stress, frustration, fusk och farliga genvägar, som i förlängningen skapar
olyckor. Enligt Johan Lindholm, ordförande i fackföreningen Byggnads, är
“Att göra våra arbetsplatser mer jämställda är inte bara en medmänsklig
önskan, utan en krass nödvändighet för samhället.” (2015).

1.2 Syfte
Rapporten syftar till att undersöka vad en jämnare könsfördelning kan ha
för inverkan på den upplevda arbetsmiljön. Arbetet fokuserar även på hur
medarbetarna upplever klimatet på arbetsplatsen samt hur det kan kopplas
till könsfördelningen.

1.3 Frågeställningar



Vad kan en jämnare könsfördelning ha för effekter på den sociala
kulturen i byggproduktion?
Påverkar könsfördelningen antalet arbetsplatsolyckor på byggarbetsplatser?

1.4 Avgränsningar
Projektets omfattning begränsas till att undersöka utvalda husbyggnadsprojekt på JM AB, Region Öst. I studien väljs fyra projekt ut till en enkätundersökning och på ett av dessa utförs fördjupande intervjuer. Antalet
projekt väljs för att uppnå en svarsandel som är tillräcklig för att kunna dra
rimliga slutsatser men samtidigt realistisk för projektets tidsram.
Jämställdhet i den här undersökningen har begränsats till att handla
om jämlikhet mellan män och kvinnor som ska ha samma möjlighet att
forma sina liv och samhället (Regeringskansliet 2018). Det handlar om
rättvis fördelning av makt och inflytande men också lika rättighet till
utbildning, arbete och ekonomi. Rapporten ämnar alltså inte behandla
några andra typer av minoriteter.
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1.5 Företaget och projekten
JM AB är ett av nordens största företag inom bostadsutveckling. De
fokuserar på nyproduktion av bostadsrätter i flerbostadshus men är även
med och tar fram småhus samt kontorsprojekt i anslutning till bostäder för
att skapa mer levande stadsdelar. Företaget fokuserar på projekt i storstadsområden och universitetsorter. JM AB är ett börsnoterat bolag som omsätter
cirka 17 miljarder och har 2500 medarbetare.
Fyra av JM:s nybyggnadsprojekt i region öst har deltagit i undersökningen. Tornträdgården 1, Österport 4, Tegelbruket 3 och Slussen.
Tornträdgården 1 är belägen ett par minuter från Uppsalas stadskärna. Kvarteret kommer att rymma 72 bostäder i varierande storlek och
huset blir fyra till fem våningar högt. Produktionsdelen i projektet drog
igång den första januari 2017 och huset beräknas vara färdigt för inflytt
under andra eller tredje kvartalet 2018.
Det andra projektet, Österport 4, växer fram på Östermalm i Västerås
och är den fjärde etappen i kvarteret som tidigare tillhört ett gammalt
verkstadsområde. Huset som blir sex våningar högt är indelat i tre trapphus
och kommer att rymma 70 lägenheter. Projektet påbörjades den 8e augusti
2017 och beräknas vara klart för inflytt 2019.
Tegelbruket 3 är tredje etappen i kvarteret Tegelbruket som ligger i
Upplands Väsby. Etappen innefattar totalt 44 lägenheter i varierande
storlekar fördelat på tre trapphus. Projektet hade byggstart den 31a maj
2017 och planeras vara klart för inflytt under tredje eller fjärde kvartalet
2018.
Det fjärde projektet som deltar i undersökningen är Slussen. Slussen
är beläget i Örebro och består av 57 lägenheter fördelat på två byggnader.
Första spadtaget togs den första januari 2017 och huset beräknas vara klart
för inflytt under tredje kvartalet 2018.
Figur 1.1 visar könsfördelningen som råder på de respektive arbetsplatserna vid undersökningens genomförande enligt JM AB:s interna
system.
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Figur 1.1 Könsfördelning angiven i procent.
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2 TEORI
Detta avsnitt beskriver de bakomliggande teorier som ansetts relevanta för
att stödja analys av resultat.

2.1 Genus
Genus är ett begrepp från engelskans gender som ursprungligen kommer
från latin och innebär bland annat härkomst, slag, stam och kön. Dock är
genus ett komplicerat begrepp vars innebörd ständigt förändrats men det
mest centrala i begreppet anses nu vara att ha ett problematiserande, reflekterande och ifrågasättande förhållningssätt. Genom att ha det förhållningssättet kan varje enskild individ inse hur man själv bidrar till den
samhällsnorm som råder och därmed lättare justera sitt beteende
(Nationella sekretariatet för genusforskning 2016). För tillfället är de flesta
överens om att skilja på begreppen kön och genus, där kön är den biologiska
skillnad som existerar och genus är den av samhället konstruerade norm
som råder. Kontentan blir att män per automatik inte står över kvinnor och
att intressen samt personlighetsdrag inte är kopplade till det biologiska
könet. Genus är även en term som används för att tydliggöra hur
innebörden i orden maskulinitet och femininitet vad gäller estetik, kroppar
och makt är föränderlig (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016).
Begrepp som manligt och kvinnligt förändras med tiden och de
syftar till att tilldela grupper eller personer bland annat karaktärsdrag
(Nationella sekretariatet för genusforskning 2016). I denna studie kommer
vi att hålla oss till den beskrivning Hofstede (2001) gjort vad gäller både
kön, genus, manligt och kvinnligt.
Genus är det av samhället skapade förväntningarna på en person av
ett visst kön, medan kön är ett fysiskt attribut. Hofstede (2001) definierar
vidare typiska manliga drag som bestämd, tävlingsinriktad, tuff,
karriärsinriktad och materiella. Typiska kvinnliga drag definieras som
hjälpsamma, relationsinriktade, omhändertagande och måna om den
fysiska miljön. Dock trycker han på att det egentligen endast finns en
skillnad mellan könen, det biologiska faktum att kvinnor bär barn och inte
män. Att definiera olika karaktärsdrag efter kön är en egentlig felaktighet
då dessa drag snarare är något som samhället skapar, alltså en genusfråga
(Hofstede 2001).
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2.1.2 Masculinity index, MAS
Enligt Hofstede (2001) kan man dela in länder efter grad av maskulinitet.
Länder med en hög grad av maskulinitet har en social norm som förespråkar bland annat att det finns en maximal känslomässig och social
skillnad mellan könen samt att män ska vara tuffa och ta hand om
prestation. I den sociala normen ingår även att kvinnor ska ta hand om
relationer, att män ska och kvinnor kan vara bestämda och ambitiösa samt
att stress uppstår av vad man gör eller presterar. Länder med en låg grad
av maskulinitet har en social norm som förespråkar en vikt vid relationer,
minimal känslomässig och social skillnad mellan kön, att stress uppstår
kring jaget, att män ska vara ömsinta och ta hand om både prestation och
relationer; kvinnor ska vara likadana samt att män och kvinnor ska vara
blygsamma.
Som tidigare nämnt kan man däremot se en generell skillnad i hur
man värderar olika arbetsmål mellan de två könen, oavsett vilken social
norm som finns i landet. Män lägger mer vikt vid karriär och pengar medan
kvinnor lägger mer vikt vid relationer, att hjälpa andra och fysisk arbetsmiljö. Dock tillägger Hofstede (2001) att i länder med lågt MAS-värde är
skillnaderna i värderingar mellan män och kvinnor inom samma yrke
mindre än i länder med ett högt MAS-värde. Av de länder som Hofstede
(2001) har kartlagt så har Sverige det lägsta MAS-värdet. Hofstede (2001) är
dock tydlig med att den enda egentliga skillnad som existerar mellan könen
är den biologiska, övriga skillnader som uppstår är beroende på samhällsnormer.

2.2 Genus i byggbranschen
Ett stort problem i byggbranschen är att man har svårt att få kvinnor som
börjar stanna kvar inom branschen. Bland de vanligaste orsakerna till att
kvinnor slutar inom byggproduktion är stress, oflexibla arbetstider och
upplevd brist i ledarskap. Även tuff psykisk och fysisk miljö tas upp som
orsaker till att man slutar (Sjöström 2015).
I en studie från 2005 undersöktes hur byggbranschen skulle kunna
få en större andel kvinnliga ingenjörer att börja arbeta och stanna kvar i
branschen. Studien resulterade i ett antal punkter där man bör fokusera.
Först och främst måste fokus ligga på att påverka tidigt, redan på dagis och
grundskola måste möjligheten att kunna jobba inom byggproduktion vara
tydlig. Där har även media en stor roll att spela genom att visa och skriva
om kvinnor i branschen. Utöver det bör kvinnor som redan är
6
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yrkesverksamma se till att jobba för vara förebilder t.ex. genom att delta i
möten på skolor, företag, på arbetsförmedlingen m.m. För det andra måste
samtida anpassningar göras. Kvinnor som idag jobbar i branschen måste
jobba för att synas genom att vara aktiva i lokala föreningar, marknadsföra
för nätverket Kvinnor i Bygg (KiB) och vara delaktiga i pilotprojekt. Ytterligare samtida anpassningar som kan bidra till att kvinnor stannar i
branschen är om handlingsplan för gravida yrkesarbetare finns. Slutligen
kan allmänt några effektiva sätt ses för att behålla personal, oavsett kön.
Dessa är god arbetsrotation för att undvika ett monotont arbete, att ergonomin blir tillgodosedd och att bli betrodd att ta hand om lärlingar eller
nyanställda. Författarna känner dock att fokus bör ligga på att försöka nå ut
till tjejer tidigt genom att tydligt lyfta fram förebilder och slå hål på
traditionen i yrkesval. De tillägger dock att attityden hos byggbranschen
måste förändras (Hedman-Pétursson., Berggren 2005).
Att slå hål på traditionen i yrkesval är något som också tas upp av
kvinnorna i Snickarpodden i en intervju i Nyhetsmorgon (2018). Vidare
beskriver de att problemen med ett hårt klimat är överdrivet men att man
kan behöva säga ifrån ibland. Däremot tar de ett flertal gånger upp i själva
podden situationer som tyder på att klimatet på byggarbetsplatser ofta är
långt ifrån optimalt. Klimatet består bland annat av grova skämt, verktyg
som fått könsrelaterade smeknamn och en viss skepticism till att kvinnor
ska klara jobbet. De tar dock även upp att många män på byggarbetsplatsen
uttrycker att det är skönt att en kvinna kommer in då klimatet lättas upp.
Den allmänna inställning de möter är förvåning över att en kvinna är
hantverkare. De får ofta kommentarer om styrka och om de kommer att
hålla rent fysiskt. Det sistnämnda är dock inte ett problem som endast gäller
kvinnor. Många hantverkare får gå i förtidspension p.g.a. att de inte längre
klarar yrket rent fysiskt. De diskuterar därför om det kan vara lättare att
som kvinna driva igenom att arbetsgivaren skall ta in fler hjälpmedel och
därmed se till att minska förslitningsskador (Snickarpodden 2017)
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3 BAKGRUNDSBESKRIVNING OCH
LITTERATURSTUDIE
Detta avsnitt behandlar litteratur som ingått i förundersökningen och som
har legat till grund för arbetet.

3.1 Jämställdhet
Ur Ledarnas jämställdhetsrapport (2017: 12-13) kan utläsas att det överlag
är en stor skillnad bland anställda och chefer i Sverige när man ser till
fördelningen av kvinnor och män. I byggbranschen är andelen kvinnor
extra låg och som framgår i Figur 3.1 är bara elva procent av cheferna
kvinnor och andelen anställda kvinnor är endast nio procent inom byggverksamhet.

Figur 3.1 Procentuell fördelning av antalet kvinnor och män inom
byggverksamhet.
I jämställdhetsrapporten lyfts problemet att män och kvinnor i den
yngre generationen har olika bilder av hur det ser ut med jämställdhet på
arbetsmarknaden. Kvinnorna har en tydlig bild av de skillnader i
förutsättningar och möjligheter som möter kvinnor och män i arbetslivet.
Männen däremot har enligt rapporten uppfattningen att arbetslivet redan
är jämställt och att villkoren är mer rättvisa än vad ledarnas kartläggning
visar att de är. Männen har alltså i stor grad uppfattningen om att
könsdiskriminering inte är ett problem på arbetsmarknaden (Ledarna 2017:
7).
Det finns en stor kontrast i verklighetsuppfattning om villkor och
möjligheter i karriären. En majoritet av kvinnorna säger att frågan om
jämställdhet i arbetslivet är en fråga som engagerar dem, medan en
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minoritet av männen känner ett engagemang för frågan. Sammantaget visar
undersökningen att bristen på engagemang avspeglar sig i bristande
handlingskraft (Ledarna 2017: 8).
Man pratar även om att ett av de tydligaste hindren för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är det snedfördelade uttaget av föräldraledighet. Kvinnorna tar ut ungefär 70 procent av dagarna och det är något som
påverkar såväl karriär och lön negativt. Enligt rapporten beslutade regeringen 2016 att tillsätta en utredning om en modern föräldraledighet som
ska ge ökade förutsättningar för ett jämställt föräldraskap (Ledarna 2017:
19).

3.2 Arbetsmiljö
Människor tillbringar en stor del av sitt liv på arbetsplatsen och det är
därför viktigt med en god arbetsmiljö. Hur vi mår på jobbet är viktigt och
påverkar oss i vårt dagliga liv. Begreppet arbetsmiljö omfattar enligt Lindell
och Nilsson (2015: 1) flera olika delar. En del är den fysiska arbetsmiljön och
de andra delarna är organisatorisk och social arbetsmiljö, tillsammans
brukar de kallas psykosocial arbetsmiljö.
Byggarbetsplatser är tillfälliga arbetsplatser där organisationen
skapas för just det specifika projektet och upphör när arbetena är färdiga.
Arbetsmiljön i byggbranschen är därför mycket viktig och på grund av de
fysiska arbetena i byggbranschen läggs stor vikt på de fysiska
riskfaktorerna när man talar om arbetsmiljö. I Arbetsmiljö, så funkar det säger
Lindell och Nilsson (2015: 6) att när människor blir sjuka av sina jobb, så är
orsaken ofta den psykosociala arbetsmiljön. De säger också att enligt många
arbetsmiljöexperter leder de ökade kraven och de ständiga förändringarna
på arbetsmarknaden till att många mår dåligt på grund av stress och
otrygghet.

3.2.1 Arbetsmiljölagen, AML
AML (SFS 1977:1160) består av regler om skyldigheter för arbetsgivare och
skyddsansvariga. Dessa har tagits fram för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. I lagen ingår regler om hur samverkan mellan arbetsgivare och
arbetstagare ska se ut. Lagen är uppdelad i nio kapitel där olika delar av
arbetsmiljöarbetet tas upp. Eftersom att detta är en lag skall alla paragrafer
följas och en fullständig lista över vad som står finns på arbetsmiljöverkets
hemsida. Dock finns några paragrafer eller delar av paragrafer som anses
extra viktiga att belysa, framför allt i kapitel två där arbetsmiljöns
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beskaffenheter tas upp. I § 1 kapitel 2, andra stycket står det att “Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt
och psykiskt avseende.” Den första delen i detta stycke är lätt att förstå och
de flesta företag ser och har planer för hur man kan anpassa förutsättningar
så att de fysiska arbetsförhållandena anpassas till individen. Vad gäller de
psykiska arbetsförhållandena hamnar dessa ofta i skymundan då de fysiska
riskerna på en byggarbetsplats är så påtagliga och ofta kan ge allvarliga
skador om inte arbetsmiljön följs. I samma paragraf, det fjärde stycket står
“Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra
ohälsa eller olycksfall.” Vidare i nästa stycke står “Det ska eftersträvas att
arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt
sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.” Detta är ett tydligt exempel
på hur man kan komma till rätta med delar av den psykiska arbetsmiljön.

3.2.2 Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS
Alla arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljöarbetet ska ingå som en
naturlig del i den dagliga verksamheten. Det kallas systematiskt arbetsmiljöarbete och behandlas i AFS 2001:1. Arbetsmiljöarbetet ska innefatta
alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för
arbetsmiljön. Arbetsgivaren ansvarar för att fördela uppgifterna på en eller
flera medarbetare som får i uppgift att verka för att risker i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Byggnads- och anläggningsarbeten är levande arbetsplatser där förutsättningar hela tiden förändras. Det krävs därför god planering för alla
som är med i processen (Arbetsmiljöverket 2018). Regler för byggnads- och
anläggningsarbeten finns reglerade i AFS 1999:3. Föreskrifterna innehåller
framförallt regler kring fysisk arbetsmiljö och behandlar bland annat utrymning, skyddsanordningar, transport av material och avfallshantering.
Utöver den fysiska arbetsmiljön som beskrivs i AFS 1999:3 finns
organisatorisk och social arbetsmiljö reglerad i AFS 2015:4. Där beskrivs
social arbetsmiljö som “Villkor och förutsättningar som inkluderar socialt
samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.”
Organisatorisk arbetsmiljö beskrivs som villkor och förutsättningar i
arbetet som inkluderar bland annat kommunikation, delaktighet, krav, resurser och ansvar samt ledning och styrning. Syftet med föreskriften är att
främja en god arbetsmiljö och förebygga risker för ohälsa på grund av
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskrifterna är
anpassade till dagens arbetsliv och behandlar regler och allmänna råd om
11
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systematiskt arbetsmiljöarbete, ohälsosam arbetsbelastning, arbetstid och
kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling definieras i AFS
2015:4 som “Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett
kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför
arbetsplatsens gemenskap.”

3.2.3 Arbetsmiljö på JM AB
JM:s vision är att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare känner sig trygga. Vi ska alltid sätta hälsa och säkerhet i
främsta rummet. Om en arbetsuppgift inte kan utföras säkert så ska
den inte utföras alls. Alla medarbetare ska ha en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, som också främjar en bra balans
mellan arbetsliv och privatliv. (JM AB 2016)

JM AB uttrycker att en säker och bra arbetsmiljö är viktig och har därför
högsta prioritet. Med målsättningen att förebygga förekomsten av arbetsmiljöolyckor och att skapa ett bra arbetsklimat tror företaget att trivseln och
välbefinnandet kommer att öka samt att det bidrar till en lägre sjukfrånvaro.
Vidare strävar JM AB efter att möta framtidens utmaningar i
branschen genom att bland annat arbeta för ökad jämställdhet och mångfald inom organisationen som avspeglar mångfalden i samhället. De mål
som har satts upp för verksamheten inom jämställdhet och mångfald är att
dels ha en jämnare könsfördelning bland tjänstemännen, minst 40/60, men
även att öka andelen kvinnliga hantverkare till 20 procent år 2030. År 2017
låg antalet kvinnliga hantverkare på 1,8 procent (JM AB 2018: 37).
Verksamhetsmålet för arbetsmiljön är att JM AB ska vara en av
näringslivets mest attraktiva arbetsgivare år 2030. Ytterligare ett mål är att
minska antalet olyckor med sjukfrånvaro till noll för egen personal och
underentreprenörer år 2030. För att uppnå målen har beslut tagits om en ny
strategi och handlingsplan för jämställdhet och mångfald. JM AB har bland
annat startat två interna mentorprogram, ett för kvinnliga lärlingar och ett
för utrikesfödda ingenjörer. På eget initiativ har några från det kvinnliga
mentorsprogrammet startat en podd där de tar upp hur det är att vara hantverkare och kvinna inom byggproduktion.
Utöver detta har företaget också utvecklat arbetet med arbetsmiljö
genom att starta JM Safety Week, en hel vecka med fokus på arbetsmiljö.
Under veckan jobbar olika yrkesgrupper med sina risker genom olika
aktiviteter. 2017 års tema för produktion var ögonskador och införandet av
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obligatoriska skyddsglasögon. För kontoren låg fokus på prestation och
återhämtning.
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4 METOD
I följande kapitel beskrivs de metoder som använts i undersökningen.

4.1 Litteraturstudie och bakgrundsbeskrivning
För att skapa en grundläggande förståelse inom området utfördes en
litteraturstudie. Litteraturstudien låg till grund för vidare analysering av
resultat och diskussion. Studerad litteratur omfattade lagstiftning kopplad
till arbetsmiljö samt forskning inom arbetsmiljö och genus. För att få en
korrekt nulägesbeskrivning undersöktes även JM AB:s värderingar, arbetssätt samt mål och riktlinjer inom arbetsmiljö.
Både kvantitativa och kvalitativa metoder används i undersökningen. Den kvalitativa delen består av intervjuer och den kvantitativa
delen består av insamlad data i form av svar från en enkät. Kvalitativa
metoder används ofta för att genomföra undersökningar om ämnen som är
svåruppfattade som t.ex. tankar, känslor, upplevelser m.m (Ahrne,
Svensson 2015: 10). Den kvantitativa metoden används för att fånga
samband och variation i det som studeras (Nationalencyklopedin 2018).

4.2 Enkät
För att få grundläggande och kvantitativ data i studien skickades en enkät
ut till fyra av JM:s nybyggnadsprojekt i region öst med målsättningen att få
ungefär 60 svar. Projekten valdes ut med hjälp av Helena Wiklund, handledare i examensarbetet och totalt erhölls 44 svar där svarsfrekvensen från
projekten kan ses i Figur 4.1.

Figur 4.1 Svarsfrekvens på enkäten från de olika projekten
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Enkäten besvarades anonymt och eftersom ålder och kön inte ansågs
relevant i detta fall var det endast arbetsplatsens projektnamn som var den
identifierande parametern. Projektnamnet fylldes i för att senare kunna
koppla svaren till statistik över könsfördelning på arbetsplatsen. De medarbetare som tillfrågades var både yrkesarbetare och tjänstemän.
Enkäten har utformats med hjälp av boken Enkäter - Att formulera
frågor och svar där tips och råd finns kring hur frågor skall formuleras, i
vilken ordning frågor bör komma m.m (Hagevi, Viscovi 2016). Enkäten togs
sedan fram med ett internetbaserat verktyg.

4.3 Intervjuer
Utöver insamlad information i form av enkätsvar hölls även intervjuer med
fyra personer på en av JM:s byggarbetsplatser i region öst. Två tjänstemän
samt två yrkesarbetare på projektet valdes ut. Syftet med intervjuerna var
att genom djupare undersökning ta reda på om arbetsmiljön påverkas av
könsfördelningen och om medarbetarna själva upplever en skillnad.
Projektet och personerna som deltog i studien valdes ut med hjälp
av Helena Wiklund, handledare på JM AB. Alla medverkande informerades
om att alla svar var anonyma. Detta för att öka chansen att de intervjuade
skulle känna sig fria att uttrycka sina åsikter i de frågor och ämnen som
behandlades.
Intervjuerna utfördes på plats, vilket enligt Ahrne och Svensson
(2015, 42) kan innebära att personer uttrycker saker för att framstå som goda
medarbetare. För att minimera sannolikheten för denna felkälla hölls
intervjuerna i ett slutet konferensrum.
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5 RESULTAT
Följande kapitel visar svaren från den enkätundersökning som gjorts samt
en sammanställning av svar från intervjuer som genomförts. Varje avsnitt
har ett korresponderande avsnitt i kapitel sex.

5.1 Machokultur och trivsel
Enkätsvaren visar tydligt att de allra flesta trivs bra på sin arbetsplats. Detta
är något som även styrks i intervjuerna där alla fyra personer uppger att de
trivs jättebra på sin arbetsplats. Vidare beskriver intervjurespondenterna att
de kan vara sig själva och fritt uttrycka sina åsikter på arbetet. Dock uppger
två av dem att de ofta biter sig i tungan eftersom de inte alltid orkar diskutera vissa frågor. Vad man uttrycker och hur man uttrycker sig är den
största delen av hur machokultur beskrivs.
Två av de intervjuade personerna använder sig av termen
“omklädningsrumssnack” som det sätt att uttrycka sig i en machokultur.
Med omklädningsrumssnack menar de grova skämt med sexuella anspelningar och ibland även rasistiska kommentarer men alla intervjurespondenterna beskriver ”hårt prat” som centralt. Utöver kommunikationen tar två av de intervjuade personerna också upp machokulturen
som en kultur där det inte är okej att visa sig svag. En av intervjurespondenterna beskriver också att det inte är tillåtet att be om hjälp vid
t.ex. tunga lyft. I enkäten används inte benämningen “machokultur”.
Ämnet lyfts istället i en fråga kring tuff jargong som exemplifieras med
grova skämt om t.ex. etnicitet eller sexuella anspelningar. Enkäten visar att
det råder delade åsikter om en sådan jargong existerar på arbetsplatserna.
Figur 5.1 visar att en del enkätrespondenter upplever att det till viss del
existerar en tuff jargong men även att många inte upplever den som tuff.
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Figur 5.1 Svarsfördelning indelad per projekt för fråga 9 i bilaga 1.
Från intervjuerna uttrycker tre av respondenterna att det till viss del finns
en tuff jargong och tendens till machokultur men att de upplever stämningen som god och överlag bra. Den fjärde beskriver kulturen som “bra, det är
en lite busig stämning på arbetsplatsen”. Ingen av de intervjuade säger att
de på ett aktivt sätt jobbar för att motverka machokulturen utan säger att
de framförallt ser till sig själva och försöker att inte spä på kulturen. En av
de intervjuade beskriver att de gör parodi på machokulturen och då inser
hur konstigt det är att använda sig av sådana uttryck. En annan intervjurespondent beskriver att det är svårt att hålla sig neutral i alla lägen men att
hen försöker undvika att bidra till kulturen.
Samtliga intervjurespondenter tror att fler kvinnor på byggarbetsplatser skulle leda till ett mer vårdat och mindre grovt språk. Däremot råder
delade uppfattningar om språkförändringen endast beror på kvinnors
närvaro eller om det finns andra orsaker. En av de intervjuade tar upp att
språket successivt blir mindre hårt trots att könsfördelningen är densamma
och att det snarare har med ett generationsskifte att göra. En annan
poängterar att det hårda språket sannolikt skulle förändras temporärt men
att det skulle återgå när det normaliserats med kvinnor på arbetsplatsen. En
tredje menar att många inser att språkbruket är olämpligt först när en
kvinna kommer till arbetsplatsen. Hen spekulerar i att fler börjar reflektera
över att de aldrig skulle använda samma språkbruk i närheten av en
kvinnlig familjemedlem. Samtliga av intervjurespondenterna tror att det
finns en stor skillnad mellan vem man är på jobbet och hemma. Detta gäller
såväl beteende som språkbruk. En av de intervjuade reflekterar över att hen
inte vill att hens barn lär sig det språk som används på byggarbetsplatser.
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Det är därför extra tydligt för hen att språkbruket på arbetsplatsen och i
hemmet skiljer sig.
En annan poängterar att machokulturen leder till ett grupptryck och
att det därför blir mer grovt språk men att det inte är unikt för byggbranschen. För att undvika att ett sådant grupptryck eskalerar tror intervjurespondenten att ett tydligt ledarskap krävs där tydliga gränser sätts. Diskussionen kring machokultur i branschen har som tidigare nämnts trappats
upp med kampanjen #metoo och #sistaspikenikistan.
Samtliga intervjurespondenter har kännedom om uppropet och
kampanjen #metoo, dock känner inte alla till #sistaspikenikistan. Det
varierar också i kunskapsnivå kring deras innebörd. Alla intervjuade tror
att kampanjerna kan bidra till en ökad medvetenhet och därmed få en inverkan på vilka uttryck som används. Två av intervjurespondenterna tror
också att yngre personer har en större förmåga att ta till sig och påverkas
positivt av uppropet än de äldre i branschen. Därför tror de också att det
successivt kommer bli bättre allteftersom den generationen fasas ut.
En av intervjurespondenterna tar upp att hen tror att kampanjen kan
bidra till en förändring i hur arbeten planeras samt hur bodar etableras. Hen
tror att en större uppdelning i omklädningsrummen skulle tas fram och att
detta även skulle uppskattas av många män då inte alla känner sig bekväma
med att byta om tillsammans. En annan respondent tycker det är väldigt
bra att frågan kring hur kvinnor blir behandlade i samhället tas upp. Hen
poängterar dock att hen upplevde att #sistaspikenikistan var alldeles för
inriktad mot yrkesarbetare och tyckte inte att den bild som målades upp
stämde med hens upplevelse av branschen. Vidare beskriver hen en oro
över den häxprocess som uppstått i media och på sociala medier. Intervjurespondenten förtydligar att det finns stora fördelar men också nackdelar
med uppropen och att det ligger ett ansvar i vad man säger samt på vilket
sätt. Hen känner dock att kampanjen inte påverkat hen personligen men
försöker stödja vänner och bekanta som har påverkats.
Figur 5.2 visar att majoriteten av enkätrespondenterna inte upplever
att en kränkande särbehandling förekommer på deras arbetsplats men det
finns även ett antal som upplever att det till viss del sker.
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Figur 5.2 Svarsfördelning indelad per projekt för fråga 8.7 i bilaga 1.

5.2 Jämställdhet
Samtliga personer som intervjuats är eniga om att ett aktivt jämställdhetsarbete sker på JM. En av dessa respondenter berättar att JM har satt upp
tydliga mål för jämställdheten år 2030 och en annan säger att det märks från
koncernledningen att det satsas på både arbetsmiljö och jämställdhet.
Att byggbranschen är mansdominerad är sedan länge känt och alla
som intervjuats ser positivt på en ökad andel kvinnor i byggproduktion. Tre
av intervjurespondenterna betonar dock vikten av att ha rätt kompetens på
rätt plats och två av dem säger att det ibland är för mycket inkvotering. Den
fjärde respondenten är bara positiv och menar att en större andel kvinnor
skulle bidra till en bättre stämning samt att det grabbiga snacket skulle
minska. Hen tror att kvinnor generellt tänker sig för lite mer och att de
därför kan bidra med nya sätt att lösa problem. Ett exempel som hen tar
upp är om något tungt skall bäras. Enligt egna upplevelser berättar hen om
männens inställning det är bara att ta i och menar att det med fler kvinnor
kanske skulle finnas en annan och smartare lösning som är skonsammare
mot kroppen.
Anledningen till att byggbranschen är så mansdominerad uppges av
samtliga intervjuade bero på gamla traditioner inom yrket men en berättar
även om generella problem med traditioner och strukturer i samhället. En
annan intervjurespondent tror att det även kan ha att göra med att det är ett
tungt arbete och en tredje funderar över om kvinnor kanske har blivit
skrämda av det som berättas om branschen eller att det helt enkelt beror på
intresse.
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Att kvinnor blir skrämda av branschen uppges av några intervjurespondenter även vara en av anledningarna till att utvecklingen går
långsamt framåt. En annan anledning som tas upp som en eventuell orsak
är de många fördomar som finns i samhället. En av intervjurespondenterna
berättar om fördomen att kvinnor måste vara pojkflickor för att passa in och
känna tillhörighet. Hen berättar också att det bara är de senaste åren som
branschen har börjat inse att tjejer kan lika mycket, om inte mer på vissa
områden och hoppas att fördomarna går att tvätta bort. En annan intervjurespondent har en egen teori om orsaken bakom den långsamma
utvecklingen. För det första berättar hen att det är låg status på att arbeta i
produktion och att många använder yrket som arbetsledare som en språngbräda vidare ut i arbetslivet. Den andra orsaken är att många avskräcks av
machokulturen. Hen menar att kampanjen #metoo lyfter problemen men
ger en felaktig bild av yrket. Respondenten påpekar även att de bra sidorna
måste lyftas fram för att fler ska bli intresserade av yrket. För att skynda på
utvecklingen anser flera av respondenterna från intervjuerna att det är
viktigt att fånga intresset från unga tjejer tidigt för att fler ska välja utbildningar och så småningom yrken inom bygg.
Under intervjuerna ställdes frågan om vad för skillnader som skulle
uppstå om könsfördelningen på arbetsplatsen hade varit 50/50. En
respondent menar att det skulle uppstå nya typer av diskussioner och att
det skulle vara svårare att komma överens. Hen säger också att det finns en
risk för att hen inte riktigt skulle kunna vara sig själv. En annan beskriver
att arbetsmiljön skulle förbättras ur en ergonomisk synvinkel och att tillgängliga hjälpmedel skulle användas för att arbeta smartare och på ett
mindre slitsamt sätt. Samtidigt berättar hen att bodetableringen skulle se
annorlunda ut och att separata omklädningsrum för män och kvinnor
skulle vara en självklarhet. Två av respondenterna tror att det skulle vara
en skillnad men kan inte riktigt beskriva vilka förändringar som skulle ske
mer än att det skulle bli ett ytterligare mer städat språk.

5.3 Säkerhet och riskfaktorer
Arbetsmiljöarbetet på JM AB beskrivs under intervjuerna som mycket
viktigt. En av respondenterna nämner JM:s motto jobba säkert eller inte alls
medan en annan berättar att stort fokus ligger på den fysiska arbetsmiljön
och en tredje säger att företaget värnar om människan. Det stöds även av
enkäten.
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Ur Figur 5.3 utläses att den upplevda säkerhetsmedvetenheten är
hög bland enkätrespondenterna på alla fyra arbetsplatser. Däremot berättar
tre av personerna under intervjuerna att det på arbetsplatsen ofta fuskas
med arbetsmiljön och att det förekommer situationer med inställningen jag
ska bara. I dessa fall används sällan den angivna skyddsutrustningen. En av
intervjurespondenterna berättar att kollegorna ibland litar för mycket på
skyddsombudet och att det egna ansvaret då faller i glömska.

Figur 5.3 Svarsfördelning indelad per projekt för fråga 4 i bilaga 1.
Tre personer uppgav under intervjun att de upplever en skillnad i
hur män och kvinnor ser på säkerhet i allmänhet och de är även överens om
att det speglas i byggbranschen. Skillnaden som beskrivs är att kvinnor är
mindre villiga att kompromissa och gör färre undantag när det gäller
arbetsmiljö. Det nämns också att kvinnor ofta tänker efter före och ett steg
längre. En av intervjurespondenterna hänvisar till statistik för trafikolyckor
som säger att manliga bilförare oftare är inblandade i trafikolyckor. Det är
dock en av de intervjuade som inte upplever någon skillnad i hur män och
kvinnor tänker kring säkerhet och hen menar att det beror på individen
snarare än kön. Frågan om säkerhetsinställning hos män och kvinnor tas
även upp i enkäten och utläses ur Figur 5.4. Här visas att många upplever
en viss skillnad men att det också finns de som inte anser att det är någon
skillnad vilket stöds av intervjuerna.
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Figur 5.4 Svarsfördelning indelad per projekt för fråga 7.1 i bilaga 1.
I enkäten undersöks hur ofta de anställda upplever att fysiska och
psykiska riskfaktorer nämns som arbetsmiljörisker. Enligt Figur 5.5 är de
svarande i stor utsträckning överens om att de fysiska riskfaktorerna nämns
relativt ofta. När det gäller de psykiska riskfaktorer, såsom stress visar
Figur 5.6 att enkätsvaren är mer utspridda och en mindre andel anser att
dessa faktorer aldrig nämns.

Figur 5.5 Svarsfördelning indelad per projekt för fråga 5 i bilaga 1.
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Figur 5.6 Svarsfördelning indelad per projekt för fråga 6 i bilaga 1.
I enkäten tas stress upp och som kan utläsas ur Figur 5.7 skiljer sig
den upplevda stressnivån mellan de olika projekten.

Figur 5.7. Svarsfördelning indelad per projekt för fråga 3 i bilaga 1.
Svaren för upplevd stressnivå kontrolleras mot de fem första delfrågorna
under fråga 8 i enkäten, se bilaga 1, och ett samband kan därmed ses. Dessa
delfrågor är baserade på de faktorer arbetsmiljöverket punktar upp som
bakomliggande orsaker till stress (AFS 2015:4). Om personen svarat stämmer
inte alls, stämmer ganska dåligt eller stämmer varken bra eller dåligt på något av
påståendena upplever de generellt mer stress.

24

Kap. 5 Resultat

Under intervjuerna efterfrågas tre saker som kan förbättras angående den fysiska respektive den psykosociala arbetsmiljön. En av
respondenterna berättar att arbeten på hög höjd samt vibrationsarbeten
skulle behöva bli säkrare. När det gäller den psykosociala arbetsmiljön så
skulle hen vilja minska stressen i arbetet och berättar att ackord, som är ett
belöningssystem för snabbt utförda arbetsuppgifter, är något som borde tas
bort för att bidra till detta. En annan respondent lägger stor vikt vid att
skyddet mot tredje man ska bli bättre. Hen menar att BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, måste tas fram tidigt så att
arbetsmiljöplanen inte bara blir en pappersprodukt. För att förbättra den
psykosociala arbetsmiljön berättar hen att kommunikationen måste bli
bättre. För de båda yrkesarbetarna är det tunga lyft som skulle behöva förenklas och den ena förklarar också att valfria lunchplatser och en
annorlunda bodetablering skulle förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

25

ARBETSMILJÖ I RELATION TILL KÖNSFÖRDELNING I BYGGPRODUKTION

26

6 ANALYS
Nedanstående kapitel tar upp och analyserar de resultat som inkommit från
intervjuer och enkäter i förhållande till den litteraturstudie och tidigare
teori som finns.

6.1 Machokultur och trivsel
Generellt trivs anställda på de undersökta byggarbetsplatserna bra vilket,
utifrån intervjuerna verkar bero på den sociala sammanhållning som finns
på arbetsplatsen. Ser man till enkätsvaren finns det som tidigare nämnt
delade uppfattningar om hur den stämning och kultur som råder beskrivs.
Det finns t.ex. kommentarer “vi har roligt”, “det är högst godmodigt” och
liknande som tillägg till några av de som svarar att jargongen inte är ett
dugg tuff. Det tyder på att fler egentligen upplever jargongen som tuff,
enligt den beskrivning som anges i enkäten, men anser att det inte är ett
problem. Detta är även något som till viss del lyser igenom under några av
intervjuerna.
Intervjurespondenterna beskriver först hur de definierar machokultur och svarar sedan på om de anser att en sådan kultur förekommer på
deras arbetsplats. Ett par svarar något obekvämt att det förekommer, en
annan svarar mer defensivt att det nog kan förekomma och en fjärde anser
att det förekommer men inte på hens arbetsplats. Det samlade intrycket
bidrar till känslan att machokultur existerar men att man antingen skäms
över att så är fallet eller att man accepterar det och inte ser det som ett
problem. De som svarar rakt ut att kulturen existerar erkänner också att de
inte jobbar tillräckligt aktivt för att motverka den, däremot ser de till att inte
själva bidra till kulturen. Detta är dock något som tas upp av många som
ett lika stort problem som att faktiskt vara med och bidra. Sannolikheten att
någon ändrar beteende är större om vänner eller nära kollegor är de som
uppmärksammar och poängterar att ett beteende eller språkbruk är
opassande.
Ytterligare något som tydligt visar att det finns en machokultur är
det faktum att en av intervjurespondenterna berättar att hen inte upplever
machokultur på hens arbetsplats. Samma person uppger däremot enligt
avsnitt 5.2 att skillnaden som skulle uppstå om könsfördelningen var jämnfördelad är att hjälpmedel skulle bli mer tillåtna och accepterade. Detta
tyder på att det i dagsläget inte är accepterat att gå ifrån inställningen det är
bara att ta i och visa att man behöver ett hjälpmedel.
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Från intervjuerna kan det dessutom utläsas att machokulturen blir
mindre påtaglig om kvinnor är närvarande, något som även stöds av
tidigare litteratur. Även enkätsvaren ger en indikation till att jargongen
generellt är något mindre tuff om fler kvinnor finns på arbetsplatsen. På
Österport, det projekt med högst andel kvinnor av de som svarat på
enkäten, kan ses att ingen svarar högre än en trea på frågan om en tuff
jargong. Från övriga projekt finns minst en som svarar högre än tre utom
från Tornträdgården där svarsfrekvensen dock är väldigt låg och svår att
dra slutsatser från. Det är även från Tegelbruket och Slussen som ovan
nämnda kommentarer kring jargongen kommer vilket som sagt tyder på att
jargongen egentligen är något tuffare än enkäten visar. I förhållande till
övriga projekt har däremot Österport en låg frekvens av personer som inte
alls upplever jargongen som tuff. Detta kan dock förklaras med att
medvetenheten är större på en arbetsplats där det finns större andel
kvinnor. Det är även något som kvinnorna i Snickarpodden tar upp. De
berättar om män på arbetsplatsen som sagt att de börjat reflektera över
bland annat språket sen det kom kvinnor till arbetsplatsen.
Ytterligare något som tas upp i diskussionen kring en mansdominerad bransch är att ansvaret för att kulturen förändras inte ska ligga
på de kvinnor som börjar i branschen. Det här är något som är väldigt
viktigt att poängtera då det inte ska krävas att de kvinnor som börjar ska
behöva säga ifrån och visa var gränsen går. Att vara ny på jobbet är
krävande då man försöker hitta sin plats och lära känna nya arbetskamrater.
Det är inte säkert att alla vågar säga ifrån när de tycker att någon går över
gränsen på grund av rädsla för att bli utfrysta. Därav är det viktigt att de
som jobbar inom branschen i dagsläget blir medvetna om att kulturen är ett
problem. En miljö där det är accepterat att säga till när skämt och det
allmänna språkbruket går över gränsen är därför viktig att uppnå.

6.2 Jämställdhet
Generellt sett till enkätsvar så är kränkande särbehandling på de undersökta arbetsplatserna ovanligt. Dock sticker Österport ut då frekvensen av
personer som upplever en tendens till att kränkande särbehandling förekommer är högre än på de andra projekten.
Som uppgett i avsnitt 6.1 svarar två av de intervjuade defensivt i
frågan angående machokultur, dessa två personer uttrycker att det finns en
viss oro kring att branschen förändras. Den största oron verkar grunda sig
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i att få in personer med fel kompetens eller att inkvotering berövar kandidater med större kunskap och erfarenhet från jobb. Att därför fokusera på
den yngre generationen och försöka få in fler tjejer på bygginriktade utbildningar tidigt anses som en av de mest centrala delarna i lösningen. Det ger
ett väldigt tydligt underlag till att poängtera att ingen skillnad finns mellan
dem och killar från samma utbildning i samma ålder. Det tas även upp
under intervjuerna att kvinnor eventuellt är bättre lämpade för vissa hantverkaryrken t.ex. målare då de upplevs som mer noggranna.
Samtidigt som de intervjuade anser att det är viktigt att rikta sig till
de unga och förlita sig på att den gamla generationen skall fasas ut kan,
enligt Jämställdhetsrapporten en stor skillnad ses i hur män och kvinnor i
den yngre generationen ser på möjligheter i arbetslivet. Rapporten visar att
unga män ofta tror att kvinnor och män redan har samma möjligheter och
villkor i arbetslivet medan kartläggningar visar något annat. Detta
indikerar att det är viktigt att tidigt förtydliga de skilda förutsättningar som
råder. Skolan har därför en viktig roll i att tydliggöra dessa skillnader
genom att inkludera ett genusperspektiv som en större del i fler ämnen.
I avsnitt 6.1 tas det upp att flera av de intervjuade personerna säger
att en machokultur finns men att de inte gör tillräckligt för att motverka
den. Att så är fallet kan styrkas med det som står i Jämställdhetsrapporten.
Där beskrivs en stor skillnad i engagemang mellan könen vad gäller jämställdhetsfrågan. Bristen på engagemang resulterar även i en bristande
handlingskraft bland männen och leder i förlängning till att denna mansdominerade bransch fortsätter att vara just det.
Något som kan vara en bidragande faktor till att kvinnor inte stannar
inom byggproduktion är utformningen av bodetableringarna. Problem
med utformningen av bodarna och framförallt omklädningsrum är något
som tas upp både i intervjuerna och i Snickarpodden. Där berättar några av
kvinnorna i det kvinnliga mentorprogrammet, som nämns i avsnitt 3.2.3, att
de ofta måste gå igenom eller rentav dela omklädningsrum med männen.
En av lärlingarna berättar att hen fått sätta upp ett eget draperi eftersom det
inte finns något annat omklädningsrum tillgängligt. Detta problem gäller
många kvinnor, men också män, som på arbetsplatsen inte vill eller känner
sig bekväma med att duscha i ett gemensamt utrymme. Att det i dagsläget
inte tagits fram någon lösning kan leda till en uteslutning vid t.ex.
gemensamma aktiviteter efter arbetstid. En sådan uteslutning är per
definition en kränkande särbehandling, se avsnitt 3.2.2.
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En lösning på problemet kan vara att ordna riktlinjer för bodetableringar där det finns separata omklädningsrum för män och kvinnor.
Det bör även finnas möjlighet att byta om enskilt med låst dörr.

6.3 Säkerhet och riskfaktorer
Den säkerhetsmentalitet som existerar på JM AB verkar vara ett sätt för
företaget att utmärka sig som arbetsgivare. Enkäten visar att säkerhetsmedvetenheten bland företagets medarbetare generellt upplevs som hög.
Under intervjuerna tar flera upp att JM AB lägger mycket större fokus på
att jobb ska göras säkert än på andra arbetsplatser de jobbat på. Trots detta
fuskas det med säkerhetsutrustning vid mindre arbeten och en jag ska baramentalitet existerar. Att detta skulle få en förändring om fler kvinnor börjar
jobba inom byggproduktion är det många som tror. Både från enkäter och
intervjuer fås intrycket att man upplever en skillnad i hur män och kvinnor
tänker kring säkerhet. Fysisk säkerhet är även något Hofstede (2001)
definierar som ett kvinnligt drag. I intervjuerna tas t.ex. upp att kvinnor inte
är lika benägna att göra undantag vad gäller säkerhet. Om fler kvinnor
börjar skulle resultatet kunna bli att fusket med säkerhetsutrustningen
minskar. Dock tar en av de intervjuade upp ackord som en möjlig bakomliggande orsak till att det fuskas. Trots det anses sannolikheten att det skulle
fuskas i mindre utsträckning om könsfördelningen var jämnare som trolig.
Ytterligare en förändring som troligtvis skulle uppstå om fler
kvinnor jobbar inom byggproduktion är ett ökat antal hjälpmedel. Något
som kommer upp under intervjuerna är att kvinnor och män har olika
kroppsbyggnad och att kvinnor därför behöver fler hjälpmedel vilket till
viss del kan stämma. Dock är sannolikheten stor att de hjälpmedel som
beskrivs redan behövs i dagsläget. Förändring skulle alltså snarare bestå av
en större acceptans för kvinnor att hävda att de behöver ett hjälpmedel.
Hindret är alltså snarare en machokultur där det inte är accepterat att visa
sig svag och därför be om hjälp än i att män faktiskt inte behöver hjälpmedlen.
Ytterligare ett problem som kan ses utifrån de undersökningar som
gjorts är medvetenheten kring stress och vilka risker det orsakar. Generellt
kan det från enkäterna utläsas att stress i mindre utsträckning än t.ex.
avsaknad av personlig säkerhetsutrustning nämns som en riskfaktor. Trots
detta är stress en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till sjukskrivningar i branschen. Det finns också samband mellan stress och förekomsten av olyckor, är personen stressad finns en större risk att en olycka
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sker. Stress är också en anledning kvinnor nämner som en orsak till att de
inte stannar kvar i branschen. De bakomliggande faktorerna till stress
behöver däremot inte endast vara jobbrelaterade utan kan även bero på den
kultur som finns på byggarbetsplatserna. Om branschen ska lyckas öka
andelen kvinnor är detta något som måste ses över. En del, som nämns i
avsnitt 6.1 är att den machokultur som råder måste förändras för att behålla
kvinnor i branschen men sannolikt måste även stress börja behandlas som
en arbetsmiljörisk.
Svaren i enkäten visar ett samband mellan frågor gällande stress och
de faktorer som Arbetsmiljöverket punktar upp som bakomliggande
orsaker till stress. Många svar indikerar en viss osäkerhet i vem man ska
vända sig till om man behöver hjälp. Även här kan paralleller dras till hur
den machokultur som råder indirekt kan leda till problem. Kulturen bidrar
till att man undviker att fråga efter hjälp och det är möjligen därför det inte
tydliggörs vem man skall vända sig till med frågor. Utöver detta upplevs
även en del svårigheter med prioriteringsordning av arbeten.
Sammanfattningsvis kan inte någon större skillnad i stressnivå
urskiljas mellan projekten i enkäten. Dock sticker Slussen till viss del ut där
svarsfrekvensen lutar mot att stress är mer sällsynt. Däremot tyder
resultatet på att könsfördelning inte har någon inverkan på stressnivåerna.
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7 AVSLUTNING
I detta avslutande kapitel av rapporten sammanfattas analysen i en slutsats.
Kapitlet omfattar även de rekommendationer som ges angående åtgärder
samt vidare studier.

7.1 Slutsatser
De frågeställningar rapporten ämnat besvara är följande:



Vad kan en jämnare könsfördelning ha för effekter på den sociala
kulturen i byggproduktion?
Påverkar könsfördelningen antalet arbetsplatsolyckor på byggarbetsplatser?

De slutsatser som dras från den genomförda undersökningen är att en ökad
andel kvinnor på arbetsplatsen skulle ha en inverkan på den machokultur
som råder. Det skulle leda till att den tuffa jargong som idag råder på många
arbetsplatser delvis skulle minska vilket utifrån denna undersökning skulle
uppskattas av både män och kvinnor i branschen. Denna förändring i den
sociala kulturen skulle även kunna bidra till att andelen kvinnor som börjar
i branschen stannar i den.
Som ovan nämnt skulle machokulturen vid en jämnare könsfördelning med största sannolikhet minska. Därigenom dras även
slutsatsen att en jämnare könsfördelning bidrar till att inställningen kring
användning av säkerhetsutrustning och hjälpmedel förändras. Detta skulle
troligtvis i förlängningen också minska risken för arbetsplatsolyckor. Dock
är könsfördelningen i sig inte en påverkande faktor vad gäller förekomsten
av arbetsplatsolyckor.

7.2 Rekommendationer
För det första rekommenderas JM AB att vara tydliga med att machokulturen uppmärksammas och aktivt motarbetas hos dem för att öka
andelen kvinnor som jobbar inom byggproduktion.
För det andra ges några rekryteringsåtgärder. Bodetablering bör ses
över, då det finns både män och kvinnor som föredrar att byta om enskilt.
Det kan även vara en bra idé att försöka separera omklädnings- och lunchutrymme. Det händer att medarbetare har olika arbetstider och därmed
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används båda utrymmen samtidigt vilket en del upplever som obekvämt.
För att lyckas med detta bör krav ställas hos bodleverantörer där
ovannämnda kriterier; separera omklädnings- och lunchrum samt ett
mindre omklädningsutrymme med möjlighet att låsa, uppfylls.
Slutligen rekommenderas att riktlinjer samt broschyrer kring psykosocial arbetsmiljö tas fram och distribueras. Detta finns redan för den
fysiska arbetsmiljön men som saknas för den psykosociala vilket troligtvis
bidrar till att många anställda endast ser den fysiska arbetsmiljön som ett
hot mot säkerhet och välmående. Men vi menar att den psykosociala
arbetsmiljön är minst lika viktig.

7.3 Felkällor
Den metod som används under detta projekt upplever vi som något
ambitiös i förhållande till projektets tidsram. Utförandet som har innefattat
både enkät och intervjuer hade lämpat sig för ett mer omfattande arbete
med större tidsram. Vi tror att undersökningen i sin nuvarande form hade
dragit fördel av att fokusera på en av metoderna.
Intervjuerna var mycket givande och gav möjlighet till bakgrundsinformation samt större förståelse för respondentens svar jämfört med
enkäterna. Genom kroppsspråk och osäkra svar märktes däremot att vissa
frågor under intervjuerna var svåra att besvara och att det troligtvis skulle
behövas större eftertanke för att komma fram till ett ordentligt svar. Ett sätt
att komma till rätta med detta problem skulle kunna vara att skicka
intervjufrågorna i förväg. Fördelen med detta hade varit att intervjupersonerna kunnat förbereda svar och därmed skulle mer välformulerade
och genomtänkta svar erhållits. Nackdelen hade varit att svaren just blivit
mer genomtänkta och därmed kanske inte helt ärliga. Därav gjordes
bedömningen att ärliga svar i stunden var viktigare en helt genomtänkta
och välformulerade svar.
Antalet svar på enkäten var något färre än väntat. Detta berodde
mestadels på att svarsfrekvens från ett av projekten var mycket lågt, se figur
4.1. Det skulle kunna argumenteras för att enkäten borde skickats till ett
större antal projekt, kanske samtliga i region öst för att få ett större underlag
att basera resultat och analys på. Den bedömning som gjordes var att
sammanställning i ett sådant fall skulle blivit alltför omfattande då enkäten
inte gjordes digitalt utan i pappersform. Anledningen till detta var att vi i
samspråk med handledare kom fram till att svarsfrekvensen för varje
individuellt projekt skulle bli för lågt om en digital form användes.
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Eftersom få yrkesarbetare har tillgång till dator på arbetsplatsen. Att
genomföra enkäten via telefonen hade varit för komplicerat.
Svar i intervjuer samt från enkäter har kopplats samman med
yttranden från lärlingarna i Snickarpodden. Alla lärlingar tillhör JM AB
region Stockholm och den här undersökningen fokuserar på region öst.
Därför bör det nämnas att skillnader i jämställdhetsarbete och trivsel kan
förekomma.

7.4 Förslag på fortsatta studier
Utifrån denna undersökning föreslås att en liknande men mer djupgående
studie bör göras, för att få ett större underlag och därmed större säkerhet
kunna dra slutsatser kring skillnader som kan uppstå vid en jämnare
könsfördelning.
En annan frågeställning som är relaterad och skulle vara intressant
att få svar på är om det finns någon korrelation mellan förekomsten av
förtidspensioneringar och könsfördelning. Det är alltså sannolikt, utifrån
denna rapport att könsfördelningen indirekt skulle ha en inverkan på
förslitningsskador och i förlängningen på antalet förtidspensioneringar.
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BILAGA 1

Enkät om upplevd
arbetsmiljö på JM, region öst
Ett examensarbete i arbetsmiljö

Uppsala universitet
Helena Markstedt
helena.markstedt.2148@student.uu.se
Jakob Engström
jakob.engstrom.5941@student.uu.se

B1.1

Hej!

Vi är två studenter från Uppsala universitet som i samarbete med JM gör en undersökning av
fysisk och social arbetsmiljö. Enkäten är en del av vårt examensarbete och har skickats till fyra
projekt i region öst. Syftet med enkäten är att få en överblick av hur arbetsmiljön kan påverkas i
förhållande till könsfördelningen på byggarbetsplatsen.

Din medverkan är såklart frivillig men vi skulle verkligen uppskatta om du tog dig tid att fylla i
frågorna och därmed bidra till vår undersökning. Dina svar, som självklart är anonyma är med
och bidrar till att utveckla arbetsmiljön på din arbetsplats. Svaren kommer användas som
underlag i en uppsats, denna kommer att finnas tillgänglig för de som är intresserade i början av
juni på universitetets webbplats.
Tack på förhand!

B1.2

Så här fyller du i formuläret.
Här är ett exempel:
1. Hur väl anser du att påståendet "I dag är det soligt" stämmer?
Stämmer inte alls

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer ganska
bra

Stämmer helt och
hållet

Om du tycker
att påståendet inte
stämmer alls, sätt då
ett kryss längst till
vänster på följande
sätt:
Om du tycker att
påståendet stämmer
ganska bra, markerar
du så här:
Skulle du råka sätta ett
kryss i fel ruta, rätta till
det genom att fylla i
hela cirkeln. Sätt
därefter kryss i rätt
cirkel på följande sätt:

B1.3

1. Vilket projekt arbetar du på?

2. Hur trivs du på din arbetsplats?
Dåligt

Ganska dåligt

Varken bra eller dåligt

Ganska bra

Mycket bra

Några gånger i månaden

Flera dagar i veckan

Varje dag

Ganska bra

Mycket bra

3. Upplever du dig stressad på jobbet?
Aldrig

Mer sällan

4. Hur upplever du säkerhetsmedvetenheten på din arbetsplats?
Dåligt

Ganska dåligt

Varken bra eller dåligt

5. I vilken utsträckning nämns fysiska riskfaktorer som en arbetsmiljörisk? (T.ex. att inte bära sele)
Aldrig

Ganska sällan

Ibland

Ganska ofta

Väldigt ofta

6. I vilken utsträckning nämns stress som en riskfaktor inom arbetsmiljö?
Aldrig

B1.4

Ganska sällan

Ibland

Ganska ofta

Väldigt ofta

7. På en skala 1 till 5, där 1 = Ingen skillnad och 5 = Stor skillnad, till vilken grad upplever du...

1

2

3

4

5

någon skillnad i hur
kvinnliga och manliga
kollegor agerar vid
arbetsmoment med hög
säkerhetsrisk?
en skillnad i hur du
beter dig kring manliga
och kvinnliga kollegor?
Kommentera gärna dina svar

B1.5

8. Hur väl stämmer följande påståenden med vad du tycker/upplever?
Stämmer inte alls

Stämmer ganska
dåligt

Stämmer varken
bra eller dåligt

Stämmer ganska
bra

Stämmer helt och
hållet

Jag har tillräckligt med
tid för att utföra mina
arbeten.
Jag har koll på vilka
arbetsuppgifter jag
förväntas utföra.
Jag känner till orsaken
till varför mina
arbetsuppgifter ska
utföras.
Det finns en
arbetsberedning för de
arbeten jag utför.
Jag har koll på
prioriteringsordningen
av arbetsuppgifter då
tiden inte räcker till för
alla.
Jag vet vem jag ska
vända mig till när jag
har frågor eller behöver
hjälp.
Det förkommer
kränkande
särbehandling på grund
av kön på min
arbetsplats.

9. Till vilken grad upplever du att jargongen är tuff på din arbetsplats? (Med tuff jargong menas att t.ex.
grova skämt om etnicitet eller med sexuella anspelningar förekommer.)
Ange ditt svar på en skala 1 till 5, där1 = Jag upplever den inte som tuff och 5 = Jag upplever den som
tuff.
1

Kommentera gärna ditt svar
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2

3

4

5

B1.7

BILAGA 2
INTERVJUFRÅGOR
1. Hur trivs du på din arbetsplats?
2. Hur ser arbetsmiljöarbetet ut på arbetsplatsen? Hur jobbar du med arbetsmiljö?
Nämner personen psykosocial arbetsmiljö? Annars:
- Du verkar har bra koll på den fysiska arbetsmiljön, hur ser du på den
psykosociala arbetsmiljön?
3. Hur upplever du att JM som företag jobbar förebyggande för att tillgodose hälsa och
säkerhet?
4. Om du fick ändra på 3 saker för att förbättra den fysiska arbetsmiljön, vad skulle det
vara?
5. Om du fick ändra på 3 saker för att förbättra den sociala arbetsmiljön, vad skulle det
vara?
6. Hur ser du på en ökad andel kvinnor på byggarbetsplatser?
- Varför tycker du så, vad skulle bli bättre/sämre?
7. Varför tror du att byggbranschen är så mansdominerad? Varför tror du att
utvecklingen går så långsamt vad gäller kvinnor i byggproduktion?
8. Anser du att ett aktivt jämställdhetsarbete sker på JM?
9. Vad innebär “machokultur” för dig?
10. Anser du att machokultur är något som förekommer på din arbetsplats?
- Om NEJ: Hur skulle du beskriva jargongen på arbetsplatsen?
- Om JA: Gör du något för att motverka machokulturen?
11. Känner du att du kan vara dig själv och uttrycka dina åsikter? Känner du dig någon
gång hindrad i vad du kan uttrycka/säga? I så fall vid vilka tillfällen.
12. Upplever du en skillnad i hur kvinnor och män ser på säkerhet i allmänhet?
- Är din erfarenhet densamma från branschen?
13. Hur upplever du att dina kollegor ser på säkerhet på arbetsplatsen?
- Använder alla personlig säkerhetsutrustning, t.ex. sele?
- Ser man till att påminna varandra om de säkerhetsregler som finns?
- Varför/varför inte?
14. Om könsfördelningen bland dina kollegor hade varit 50/50, vad tror du att du hade
sett för förändringar i arbetsmiljön?
15. Känner du till kampanjen #metoo/#sistaspikenikistan?
16. Vad betyder kampanjen för dig?
17. Har den påverkat dig på något sätt? Och i så fall hur?
18. Tror du att kampanjen kan ha en inverkan på jämställdheten i byggbranschen? På
vilket sätt?
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BILAGA 3
Klipp från Snickarpodden:
Från avsnitt 7 Plattsättarna har bäst musiksmak (11.14-11.44):
Jag har hört från en att sen jag kom så har det inte blivit samma grovhet i
pratet mellan vissa och jag tror att dom automatiskt städar upp sig lite så
fort det kommer en tjej. Det märker man ju. Jag märker hur grabbarna är
när det är någon kvinnlig med. Vissa kan vara ganska grova och då
tänker jag “om det är så här nu, hur grovt var det innan?
●
●

Vad tänker du när du hör det här?
Tror du att det automatiskt blir mer “städat” när det kommer fler tjejer?

Från avsnitt 9 #metoo, vab och nysågad plyfa (16:28-16:52):
När den här jargongen är igång och grabbarna hetsar varandra och man
när man är i en grupp så kan man säga saker som man kanske inte
skulle stå för om man stod och pratade i ett annat sammanhang, med
sin släkt eller familj och vänner. Man kanske inte alls skulle säga dom
sakerna. Man kanske inte vill säga dom sakerna egentligen.
Tror du att man är en person på bygget och en annan hemma?
●

Tror du att man är en person på bygget och en annan hemma?
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