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Sammanfattning 

 
Uppsatsen ämnar undersöka #MeToo uppropet #sistaspikenikistan som skedde inom 

svenska byggbranschen under hösten 2017. #Metoo spreds på sociala medier först i 

USA oktober 2017 efter att Harvey Weinstein skandalen uppdagas. Kvinnor som 

någon varit utsatta för sexuella övergrepp och sexuella trakasserier uppmanades att 

skriva #Metoo på sina sociala medier för att uppmärksamma problemet. I Sverige drar 

det igång 65 #Metoo relaterade upprop inom olika yrkeskårer och branscher, varav ett 

av de största är i byggbranschen och gick under namnet #sistaspikenikistan.  

Genom en kritisk diskursanalytisk metod och teori analyserades artiklar ur 

branschtidningar och dagstidningar som skrev om uppropet för att formulera en 

problemframställning. Det som ämnades att undersökas var hur problemen som lett 

fram till uppropet framställs ur byggbranschens perspektiv men även ur uppropets och 

kvinnornas perspektiv. Ur analysen kunde man se att grunden till problemet utifrån 

materialet är en utbredd tystnadskultur där kvinnor som anmäler och berättar om 

trakasserier och övergrepp som skett på arbetsplatsen blir problemet, snarare än 

förövarna. Det finns en stark machokultur och normativa föreställningar om könen 

inom byggbranschen generellt som är problematisk. Byggbranschens initiala 

lösningar när de konfronteras med #sistaspikenikistan är på ledningsnivå och att i 

organisationerna arbeta med jämställdhetspolicy och värdegrundsarbete.  
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1. Inledning 
 

Den 5 oktober 2017 avslöjade amerikanska tidningen THE NEW YORK TIMES hur 

en av Hollywoods mest kända filmproducenter har blivit anklagad för våldtäkt och 

sexuella trakasserier av kvinnor i Hollywood. Detta kom att kallas weinsteinhärvan 

och dessa händelser ska ha upprepats i över 30 år och flera kvinnor har blivit betalade 

för sin tystnad (Abrams & Rashbaum, 2017, 6 oktober). Denna skandal eskalerar i 

Hollywood och flera skådespelare går ut offentligt med att de själva blivit utsatta för 

denna filmproducent samt andra mäktiga män i Hollywoods kulturelit (Zarkov & 

Davis, 2018). Skådespelerskan Alyssa Milano publicerar en kort tid efter på sin 

Twitter en uppmaning att alla kvinnor som någon gång blivit utsatta för sexuella 

övergrepp och trakasserier ska skriva #MeToo på sina sociala medier för att 

uppmärksamma detta problem (Rodino-Colocino, 2018, mars). Detta blir startskottet 

för #Metoo rörelsen och detta sprids över hela världen och snabbt till Sverige.  

I Sverige sker liknande incidenter som Weinsteinhärvan, särskilt två svenska 

offentliga män som arbetar inom TV4 och Svenska Akademien hängs ut för att ha 

systematiskt utsatt kvinnor för sexuella övergrepp och trakasserier under flera år 

(Heimersson, 2017, 18 november) ;(Åkesson & Lindstedt, 2018, 3 december). Det 

drar igång #MeToo upprop från yrkeskårer och branscher runt om i Sverige, totalt 

blev det 65 stycken upprop. I dessa upprop skildras ett arbetsliv med sexuella 

trakasserier och övergrepp mot kvinnor och flera berättelser vittnar om en stark 

tystnadskultur på arbetsplatser (Jämställdhetsmyndigheten, 2019).  

 

Ett av de större uppropen med 4627 underskrifter och 200 berättelser var från 

samhällsbyggnadssektorn och det uppropet gick under namnet #sistaspikenikistan. 

Snickaren Emelie Renlund och arkitekten Cajsa Winge är initiativtagare och 

talespersonerna för detta upprop, de uppger att de är trötta på att bli utsatta för sexism 

och trakasserier på jobbet. Flera berättelser som kvinnor inom byggbranschen skickat 

in anonymt vittnar om en vardag av sexuella trakasserier maskerade till skämt och 

svårigheter som kvinna att avancera inom yrket. Samt påstås det att många kvinnor 

till slut inte orkar utan byter bransch helt och hållet på grund av situationen 

(Aftonbladet, 2017, 27 november).  
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#MeToo är en händelse som ligger nära i tiden och denna uppsats är ett försök till att 

förstå detta fenomen. I detta nu lever vi i svallvågorna av #MeToo, det är fortfarande 

färskt och fortfarande pågående. Varför branschuppropet särskilt valts för att 

undersöka är för att det finns mycket tidigare forskning hur kvinnors arbete i 

byggbransch och mansdominerade branscher sett ut. Uppropet var dessutom ett av de 

största uppropen (Stoppa machokulturen, 2015) vilket kan vara en indikation på att 

dem var väl organiserade eller att problemet är särskilt utbrett i just byggbranschen.  

 

Byggbranschen har länge haft ett tydligt samfund med machokultur, men ändå 

fortsätter problemen existera. Enligt initiativet Stoppa Machokulturen (2015) beror 

det på att branschen från början är skapad av män och är enbart anpassad för män, 

arbetsplatserna är för homogena vilket ökar chansen för en arbetsplatskultur av dålig 

natur. De menar att normerna och kulturen inom organisationer sprider sig ofta 

omedvetet och att även kvinnorna blir delaktiga i kulturen för att vinna respekt. På 

denna väg fortsätter den existera (Stoppa Machokulturen, 2015). Detta område är inte 

intressant av den anledning att det är förvånande att just byggbranschen har problem 

med machokultur och sexuella trakasserier av kvinnor. Utan det är intressant för att 

förstå varför problemen fortfarande finns trots att det verkar finnas medvetenheten om 

problematiken som råder inom byggbranschen.  

 

1.1  Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och förstå problematiken som har lett fram 

till uppropet #sistaspikenikistan. Samt att närmare undersöka hur byggbranschen 

mottog uppropet och svarade på den framförda kritiken. Genom att tillämpa en 

diskursanalytisk metod på en textanalys ska problemframställningen tas fram för att 

svara på frågeställningarna. Förhoppningen är att bringa klarhet i problemen som lett 

fram till #Metoo uppropet #sistaspikenikistan.  

 

Frågeställningar för denna uppsats: 

- Vilka diskurser framkommer i byggbranschens bemötande av 

#Sistaspikenikistan? 

- Vad framställer diskurserna vara problemet bakom sexuella trakasserier mot 

kvinnliga kollegor i den svenska byggbranschen?  
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- Vad för lösningar formulerades i byggbranschens problemframställning? 

 

 

1.2 Disposition 

I det andra kapitlet presenteras källor för den tidigare forskningen inom 

forskningsfälten som är relaterat till ämnet för denna uppsats. Den tidigare 

forskningen är viktig för att bilda en förförståelse för bakgrunden till hela #MeToo, 

det gäller tidigare forskning om genus, kvinnor arbetandes i mansdominerade 

branscher och diskurs i media. I det tredje kapitlet introduceras och motiveras val av 

metodologisk ansats och teori. I det fjärde kapitlet diskuteras val av material att 

motiveras samt kommer tillvägagångssätt för analysen att, för att förstå hur den 

empiriska data har valts och hanterats. I det femte kapitlet kommer resultatet av 

analyserna på materialet att framföras och diskuteras tillsammans med det valda 

teoretiska ramverket. I det sjätte kapitlet diskuteras resultatet tillsammans med den 

tidigare forskningen. I slutet av uppsatsen finns alla referenser i alfabetisk ordning 

samt bilagor för uppsatsen.  

  

2. Tidigare forskning 

Nedan redovisas och diskuteras olika källor till tidigare forskning för denna uppsats. 

Denna del ger en översikt över de valda forskningsfälten och belysa det valda ämnet 

närmare. Som nämnt tidigare är det brist på tidigare forskning rörande #MeToo 

specifikt då fenomenet är relativt nytt. Istället vändes blicken mot andra forskningsfält 

som är relaterade till ämnet på olika vis.  

 

I den knappa forskningen som behandlar #Metoo finns två artiklar som diskuterar 

problematiska aspekter av händelsen i sin helhet. Dessa är relevanta för att det är 

viktigt kontextuellt förstå hela bakgrunden till #Metoo men även att få förståelse för 

de kritiska aspekterna, som enkelt kan glömmas. I den artikeln skriver författaren 

Michelle Rodino-Colocino (2018, mars) om #MeToo egentliga ursprung. När 

skådespelerskans Alyssa Milano hösten 2018 uppmanade på Twitter att skriva 

#MeToo för att uppmärksamma sexuella övergrepp och trakasserier trodde många att 

hon var initiativtagaren till rörelsen. Men i själva verket startades rörelsen #MeToo år 

2006 av Tarana Burke i USA med syftet att överlevare av sexuella övergrepp och 
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sexuellt våld ska få hjälp att tillsammans dela med sig av sina upplevelser och läka 

som människor. Tarana Burke säger själv att hennes syfte med #MeToo gått förlorat, 

då fokuset nu har hamnat på individ och inte kollektivet av kvinnor som är och varit 

utsatta för övergrepp. Uppropet i hennes mening ursprungligen riktat mot mörkhyade 

personer och queer, som i Tarana Burkes mening är särskilt utsatta för sexuella 

övergrepp och våld. Syftet med hashtaggen har bytt riktning, från ett forum för att 

utsatta kvinnor att hjälpa andra utsatta kvinnor till en verbal rörelse med fokus på 

individer som ställer krav på makthavare och arbetsgivare (Rodino-Colocino, 2018, 

mars).  

 

En fråga som författarna Zarkov & Davis (2018) ställer sig är vilka kvinnor som kan 

och får chans att tala ut om sina egna erfarenheter kring sexuella övergrepp och 

trakasserier. Vissa grupper av kvinnor kanske inte har tillgång till sociala medier och 

för andra kan tala ut innebära stora risker. En problematisk aspekt av #MeToo är att 

det främst varit rika, mäktiga och kända kvinnor som fått sina röster hörda. Enligt 

författarna Zarkov & Davis (2018) har fokus varit mer inriktat på de individuella 

berättelserna framför det kollektiva problemet bland främst kvinnor. En annan aspekt 

som Zarkov & Davis (2018) tar upp är att dessa kända kvinnor är i en position som 

ger deras historier legitimitet och trovärdighet. Detsamma går inte att säga för andra 

kvinnor i lägre samhällsskikt som inte lika ofta blir betrodda när de anmäler sexuella 

övergrepp. Media har varit en enorm dragkraft och den främsta anledningen till att 

#MeToo har kunnat spridas globalt. Det har varit ett för stort fokus på förövare och 

individer framför hur problemet sett ut ur ett större och strukturellt perspektiv menar 

Zarkov & Davis (2018).  

 

2.1 Genus 

Det forskningsfältet med hög relevans till denna uppsats är främst genus. Varför 

genusteori är relevant till denna forskningsansats är för att det kan anses vara grunden 

till #Metoo, hela problematiken kan anses bottna sig i att kvinnor direkt diskrimineras 

på grund av sitt kön. Över 65 branschupprop (Lindhe, 2018, 6 mars) vittnar om ett 

arbetsliv fyllt av kränkningar, sexuella trakasserier och tystandskultur 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2019).  
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För att förstå varför särskilt kvinnor blir utsatta för diskriminering på grund av kön 

finns det historia och teorier i genus som förklarar detta. I boken ”Genus- Om det 

stabilas föränderliga former”, av Yvonne Hirdman (2001) avhandlas historien och 

betydelsen av genus. Med hjälp av historia och språket förklaras uppkomsten till 

genus och genusordningen förändras genom tiderna. Hirdmans text är därför väldigt 

viktig att titta på i förhållande till ämnet för denna uppsats. Man får en bild av varför 

patriarkala strukturer finns. Även om dagens samhälle är betydligt mer jämställt än 

för bara hundra år sedan finns det starka normer och föreställningar om könen 

närvarande. Ordet genus härstammar från latin och betyder kön, sort, släkte. 

Begreppet började användas inom den feministiska forskningen på 1980-talet 

(Hirdman, 2001, s. 11). Genusordning är ett begrepp som definierar den systematiska 

orättvisa mellan könen och kvinnors underordning och normer för vad Han och Hon 

är. Genusordningen skapar murar och bidrar till orättvisor för både män och kvinnor 

enligt författaren (Hirdman, 2001, 5 f).  

 

I boken används ofta begreppet det stereotypa genuskontraktet och det är en 

benämning hur relationen mellan en man och en kvinna har sett ut historiskt. I det 

stereotypa genuskontraktet har mannen och kvinnan haft tydliga roller. Männens roll 

är att försörja för hushållet och ta hand om kvinnorna. Kvinnorna har sin plats i 

hemmet och ska föda barn. Denna diskurs om relationen mellan mannen och kvinnan 

samt könet har reproducerats och diskuterats i flera tusentals år i bibeln, i den 

grekiska mytologin, vetenskapen och bland filosofer (Hirdman, 2001, s. 22 f, 85 f). 

Relationen mellan könen har inte ändrats märkbart i historien och är en stor anledning 

till att genusordningen fortsätter att verka än idag (Hirdman, 2001, s. 77).  

 

Den biologiska fortplantningen beskrivs som en ursitutation till genuskontraktet. I 

kvinnans position som barnafödande och ammande får Hon en svagare position som 

kräver beskydd och omhändertagande från mannen. Kvinnans position biologiskt har 

även gett henne en svagare position i det sociala rummet (Hirdman, 2001, s. 80.ff). 

Könets olika sociala positioner har gett dem olika möjligheter och begräsningar. 

Kvinnan hamnade hela livet i beroendeställning till sin man eller till andra män, 

mannen är den som har haft mandat att ta alla beslut rörande kvinnan. För kvinnan har 

hennes relation till mannen varit allt, medan för honom har den enbart en del av livet 

då Han har haft liv utanför hemmet (Hirdman, 2001, s.88.ff). Som Yvonne Hirdman 
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(2001) skriver, har genuskontraktet länge varit en grund till den sociala ordningen i 

samhället (Hirdman, 2001, s. 101).  

 

2.2 Kvinnor i byggbranschen 

Ett annat forskningsfält som är relevant är existerande forskningsstudier som gjort om 

kvinnors arbetandes i byggbranschen och inom övriga mansdominerade yrken. Dessa 

studier har valts för att de är genomförda på arbetsplatser inom byggbranschen som 

jämför kvinnors och mäns arbetssituation, och även bara belyser kvinnors 

arbetssituation. Det är intressant att se ifall det finns liknelser i dessa studier i 

förhållande till det som framkom i sista spiken i kistan.  

 

I en forskningsstudie genomfördes en enkät med kvinnor och män arbetandes i olika 

delar av byggbranschen med frågor rörande arbetsmiljö och anställningsförhållanden 

bland annat Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors fysiska, sociala och 

psykologiska arbetsmiljö i byggbranschen (Olofsson, 2000, s. 13, 89, 91). Generellt 

upplevde båda könen arbetet som positivt med bra stämning och stöd av 

arbetsgruppen. Kvinnor angav oftare än män att de trivdes med sitt arbete, dock 

framkom det att många kvinnor inte kände sig välkomna i den manliga gemenskapen. 

Det resultatet hänvisar författaren till faktumet att de flesta kvinnor inom 

byggbranschen arbetar ensamma (Olofsson, 2000, s. 100, 128f).  Att kvinnor tenderar 

att välja arbeten där de arbetar ensamma kan ha kopplingar till en historisk bakgrund. 

I flera hundra år har byggbranschens lönesättning haft gruppackord som standard, 

alltså att hela gruppen prestationer avgjorde vad lönen blev. Sedan 1600-talet har 

kvinnors funnits inom byggbranschen med individuella arbeten då kvinnor ansågs dra 

ner gruppackordet. Långt in 1900-talet fanns systemet kvar med gruppackord och 

kvinnor hölls fortfarande ute från byggbranschen då de inte ansågs vara kapabla till 

det tunga arbetet. Inom byggarbete fanns en framträdande yrkesidentitet med idealet 

den unga och starka mannen, för kvinnor har det varit svårt att leva upp till det 

idealet. Istället arbetar majoriteten av kvinnorna i byggbranschen som målare och 

elektriker där arbetet är mer individuellt. En nackdel med ensamarbete är dock att det 

sänker generellt välbefinnandet hos individer, vilket det finns forskning på och 

framkom i denna undersökning (Olofsson, 2000, s.13, 206 f).  
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Vad författaren kunde tolka av slutresultatet av hela studien var att kvinnor fick vara 

en del av gruppen på männens villkor. I byggbranschen har det traditionellt funnits en 

stark kultur i den manliga arbetsgruppen med särskild jargong, informella grupper och 

språkbruk. Denna kultur skapas när minoriteter som kvinnor gör inträde på 

arbetsplatsen. Det skapar en reaktion som är grundad en i en rädsla att förlora sin 

kultur som gör att den manliga arbetsgruppen överdriver sin kultur för att medvetet 

stänga minoriteten ute. Denna reaktion benämns som en kontrasteffekt. Många av 

respondenterna valde att acceptera kulturen, vilket var en överlevnadsstrategi för att 

bli accepterad av gruppen. Få kvinnor upplevde delaktighet och möjlighet till 

inflytande i sitt arbete, det var ingen självklarhet enligt många av respondenterna 

(Olofsson, 2000, s. 13, 209 ff., 218 f).  

 

I en annan studie djupintervjuades kvinnor som arbetar eller har arbetet som 

civilingenjörer inom byggbranschen i syfte att skapa förståelse för varför så många 

kvinnliga civilingenjörer valt att lämna byggbranschen (Cettner, 2008. S. 55). Det är 

tydligt att ett stort problem för kvinnliga civilingenjörer är att det finns en tydlig 

referensram och norm för vad en ”riktig” civilingenjör är. Civilingenjören är 

maskulin, handlingskraftig, beslutsam, hungrig på framgång och en man. 

Respondenterna upplevde generellt att det var svårt att leva upp till den förväntade 

normen samt att deras utbildning och kompetens inte alltid togs på allvar (Cettner, 

2008, s. 61, 63). De flesta respondenterna upplevde sig väldigt kontrollerade och hade 

en betydligt tyngre bevisbörda i sitt arbete till skillnad från deras manliga kollegor 

(Cettner, 2008, s. 67).  Det beskrivs att kvinnorna hamnar ofta i en minoritetsposition 

på arbetsplatsen och där tar de till olika knep, som kan definieras som 

underordningsstrategier (Cettner, 2008, s. 68.f).  

Liknande utfall har dokumenterats i en annan studie gjord år 1997 av Bodil Bergman. 

Där intervjuades kvinnor arbetandes i olika sektorer på en mansdominerad arbetsplats 

med syftet att undersöka kvinnors erfarenheter av att arbeta på mansdominerad 

arbetsplats (Bergman, 1997, s. 16 ff.). En stor majoritet av de intervjuade kvinnorna 

uppgav att de fanns starka normer på arbetsplatsen som de inte vågade utmana för 

mycket. Det blev enklare att acceptera och ta till sig underordningsstrategier för att 

mäkta med arbetet. Generellt fanns det en negativ attityd mot kvinnor enligt 

respondenterna. De flesta kände sig inte bli bemötta med samma förtroende som deras 
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manliga kollegor och att det var svårt att accepteras in i den manliga gemenskapen på 

arbetsplatsen. De kvinnliga respondenterna upplevde att de ofta blev förbisedda i 

befordringar som istället gick till manliga kollegor, samt att chanserna att befordras 

efter att de hade skaffat barn var nästintill obefintliga (Bergman, 1997, s. 44 f, 47 f). 

 

I Cettners (200) studie med de kvinnliga civilingenjörerna kunde man som läsare 

förstå att kvinnorna behövde lära sig att finna sig i sin underordning på arbetsplatsen 

och snarare ändra på sig själva för att bli tagna på allvar som ingenjörer. Bland att de 

kvinnliga civilingenjörerna Detta skedde bland annat genom att de tonade ner yttre 

feminina drag och beteenden, samt att de använder en hårdare jargong (Cettner, 2008, 

s. 65). Enligt Cettner (2008) stärker enbart underordningsstrategier sambandet mellan 

sociala praktiker och diskursiva praktiker om den normativa, manliga civilingenjören. 

Genom att de kvinnliga civilingenjörerna viker sig och tar till underordningsstrategier 

för att bli erkända som likvärdiga kollegor fortsätter normen reproduceras, och de 

konstituerar sig egen underordning och identitet (Cettner, 2008, s. 68.f). I studien 

dyker begreppet manlig homosocialitet upp återkommande. Manlig homosocialitet är 

ett begrepp för att beskriva en genusordning. Som en reaktion på att kvinnor äntrar 

”mannens värld” uppstår en kontrasteffekt (Cettner, 2008, s. 66). Det uppstår en 

gemenskap som stärks av sambandet mellan yrkesidentitet och könsidentitet. Hos 

männen blir det utestängande tendenser gentemot deras kvinnliga kollegor med 

maktspel och undanhållande av information. Det försvårar samarbete och ger inte 

samma utbud av möjligheter för alla parter, kvinnorna missgynnas i denna situation 

(Cettner, 2008, 77, 79).  

 

I Olofssons (2000) undersökningar uppger de flesta kvinnliga civilingenjörerna att de 

har en mindre chans till delaktighet i beslut, i dras egna arbete likväl som i övriga 

verksamheten. Samtliga respondenter, manliga som kvinnliga tyckte att könen 

behandlades olika på arbetet inom olika områden som lön och karriärmöjligheter. 

Flera kvinnor än män uppgav att de hade avsikt att lämna branschen. Flera kvinnor 

ansåg att deras krav i arbetet inte levde upp till deras kompetens (Olofsson, 2000, s. 

224 f). 
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I dessa tre studier fanns mer delundersökningar men dessa valdes bort då det inte är 

relevant i förhållande till ämnet för denna uppsats. Men mellan dem tre finns likheter i 

beskrivandet av normer och kvinnors känsla av att inte känna sig delaktiga i 

gemenskapen på arbetsplatsen. Många kvinnor i dessa undersökningar väljer att 

använda sig av olika underordningsstrategier för att orka med och bli något mer 

accepterade i arbetsgruppen. Kvinnor blir inte betrodde rent professionellt i högre 

utsträckning vilket tydligt syns i Cettners (2008) och Bergmans (1997) studier. 

Kvinnor får inte samma förtroende som sina manliga kollegor, de har tyngre 

bevisbörda och blir ständigt ”testade” av kollegor och chefer. Även om dessa studier 

inte tar upp just problem med sexuella trakasserier så är det tydligt att arbetsmiljöerna 

är destruktiva med tydliga maktstrukturer som gynnar främst manliga medarbetare. 

Kvinnorna verkar i stor utsträckning enligt dessa tre studier vara utsatta för 

diskriminering i arbetet.  

 

Ett begrepp som kom i tanke vid läsandet av dessa studier är accesstruktur. Det 

begreppet innebär att vissa grupper i en organisation premieras i förändringsprocesser. 

En grupp med accesstruktur har större chans till att påverka och har god legitimitet i 

sammanhanget (Dilschmann, Falck & Kraft, 2000, s. 52f). För att relatera detta 

tillbaka till forskningsstudierna ovan kan det tänkas att män som grupp har god 

legitimitet inom byggbranschen och mansdominerade branscher, och kan med sitt 

inflytande fortsätta att upprätthålla maktstrukturerna som i sin tur diskriminerar 

kvinnor. Självklart spelar andra faktorer också in som exempelvis normer men om 

män har makt kan de enkelt påverka beslut för att upprätthålla en diskriminerade 

arbetsplats. Något som också nämns i boken ”Delaktighet, lärande och 

förändringsarbetet” är att vissa arbetsgrupper ut ett rent historiskt perspektiv har och 

har haft låg ställning på arbetsmarknaden eller specifika branscher, därför har de svårt 

att bygga en nödvändig legitimitet för att påverka beslut i organisationen 

(Dilschmann, Falck & Kraft, 2000, s. 54).  Detta kan relaterats till exemplet i 

Olofssons (2000) studie i den historiska aspekten av att kvinnor utestängts från 

byggbranschen långt in i 1900-talet för att de drog ner arbetsgruppens ackord genom 

att inte vara lika fysiskt kapabla som män (Olofsson, 2000, s. 206 f). Detta har i 

Olofsson menings delvis lett till att en majoritet av kvinnor inom byggbranschen 

arbetar inom yrkes som innebär ensamarbete (Olofsson, 2000, s. 100, 128f). Det 

poängen är att kvinnor historiskt haft låg status inom byggbranschen då de inte ens 
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var välkomna att delta i den förut. 

2.3 Diskurs i media. 

Ett tredje forskningsfält som valts för denna uppsats är diskurs i media. Anledningen 

till att tidigare forskning om diskurs i media är viktigt är för att förstå makten media 

och nyheter innehar i rådande samhällsdiskurser. De både skapar och reproducerar 

diskurser och normer kring alla möjliga debatter och ämnen. I relation till uppsatsens 

ämne är det intressant att dra kopplingar till mediabevakningen som skedde kring 

#MeToo, utan media hade nog inte #MeToo fått sådan genomslagskraft i hela 

världen. Särskilt här i Sverige var det dagstidningarna som skrev artiklar som 

uppmärksammade branschuppropen, kvinnors berättelser och hängde ut offentliga 

män som stod anklagade för systematiskt våld mot kvinnor. Man kan förstå hur media 

kan bidra till reproducerandet av diskurser kring könsroller och machokultur, som är 

kärnan till patriarkala strukturer och #MeToo. 

 

Karin Engströms avhandling från 2008 analyserade på vilket sätt nyhetsmedia 

skapade och reproducerade normer om män och kvinnor. Detta skedde genom att 

analysera artiklar från år 2001 publicerade i tidningar som Dagens Nyheter och 

Aftonbladet (Engström, 2008, s. 4f). I en del avhandlingen är ämnet hur 

kulturjournalistiken framställer forskning relaterat till kön och genus (Engström, 

2008, s. 207). På kultursidorna var det främst forskning från genusvetenskaplig 

teoribildning och humaniora som utgjordes exempel från. Analysen blev inte enbart 

diskursiv i denna del menar Engström (2008) utan tar även i beaktning vilka 

föreställningar som finns gällande forskning om kön och genus (Engström, 2008, 

s.209,236). I författarens resultat kunde främst två olika perspektiv/inriktningar 

utskiljas.  

 

Den första inriktningen definierar Engström (2008) som en ”kvinnohistorisk-

feministisk diskurs”. I den är det fokus på kända kvinnor som genom historien haft en 

betydande roll i kampen för kvinnors rättigheter, kvinnorörelsen, feminismens historia 

och kvinnligt författarskap. Det är dock lite fokus på förtryck och underordning utan i 

första hand handlar det mer om kvinnors handlingar och motstånd. Män som grupp 

verkar inte existera, utan män blir begreppet för förtryckande strukturer gentemot 

kvinnor som grupp. Männen var faktorn kvinnan skulle agera efter och gentemot 
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(Engström, 211, 214, 226, 236). Diskursen om kända kvinnor genom historien 

reproducerades som ”gränsöverskridande” och som unika individer, det vill säga att 

de var ett undantag i det samhället vid den tidpunkten. Dessa kvinnor beskrivs 

generellt som väldigt starka personer och som inte agerar typiskt kvinnligt för deras 

tid. Ofta hade de politiska ambitioner och bröt samhällets dåvarande normer 

(Engström, 2008, s.211 ff.). Det som kan vara problematiskt med diskursen som 

Engström (2008) fann om kvinnor som kämpat för kvinnors rättigheter i kultursidorna 

är att de framställs som bråkstakar. Det verkar sakna en diskurs om vilka egentliga 

förtryck och underordningar som ledde till att kvinnor sa ifrån och gjorde motstånd, 

alltså vad de faktiska omständigheterna var. Det kan i sin tur såklart ge dagens 

feminister stämpeln som bråkiga och besvärliga om det är synen som media levererar 

på kvinnor som kämpar för kvinnors rättigheter. 

 

En annan inriktning som framkom var kulturartiklarnas diskurs gällande män och 

kvinnor som deras kön genom historien bidragit till könsroller som finns idag. Det 

görs jämförelser av hur genusordningarna sett ut förut till idag, men det poängteras att 

samhället idag är mer jämställt (Engström, 2008, s.226). I porträtterandet av kvinnor i 

dåtid finns en diskurs om kvinnan som klen och slav under sin roll i barnafödandet. 

Kvinnor var tillskillnad från män inga fullständiga medborgare, det är männen som 

ägnade som åt intellektuella sysslorna och bygger samhället (Engström, 2008, s.211). 

I denna diskurs kan man återkoppla till begreppet det stereotypa genuskontraktet som 

Hirdman (2001) använder för att förklara relationen mellan män och kvinnor genom 

historien. Alltså mannens plikt att försörja för familjen och kvinnornas roll att ta hand 

om hem och barn (Hirdman, 2001, s. 22 f, 85 f). Många av texterna är koncentrerade 

på just kvinnor vilket Engström (2008) hänvisar till i diskursen om kön. Generellt 

handlar diskursen om kön om kvinnan, kvinnan är alltid främst sitt kön. Kvinnans kön 

har ofta definierats som det avvikande könet och mannen har alltid varit det primära 

könet i såväl vetenskapens värld som samhället (Engström, 2008, s.215).   

 

3. Teori & Metodologiskansats 

I denna del avhandlas val av teori och metod tillsammans med anledning av att en del 

av dem valda angreppsätten har en funktion som både teori och metod. Att avhandla 

dem tillsammans minskar risken för upprepning och förvirring, i detta fall slås dem 



 16 

kategorierna ihop med fördel. I denna studie genomförs en kvalitativ textanalys på 

material från nyhetsmedia som behandlar #Metoo, val av material motiveras i 

efterföljande delkapitel 4. För att besvara frågeställningarna genom en textanalys ska 

grundmetoden för analysen vara en diskursanalys som fungerar som en metod och 

teori för att forska kring kommunikation och samhälle (Winther Jørgensen, Phillips, 

1999, s. 7–8). Diskurs kan definieras som det bestämda sättet vi talar i olika sociala 

kontexter. Genom språket ges ett tillträde till verkligheten och vår upplevda sociala 

värld konstitueras av språket (diskurser);(Winther Jørgensen, Phillips, 1999, s.7–10).  

 

De flesta #MeToo upprop hade sin plattform i media och var till stor del en verbal 

rörelse, därför ska ämnet undersökas genom en diskursanalys av artiklar publicerade i 

nyhetsmedia. #MeToo och alla branschupprop skedde relativt nyligen och därför har 

inte mycket forskning hunnit göras på ämnet. Därför är det brist på akademisk 

forskning och text att analysera inom detta område, så det kommer främst vara 

artiklar ur dagstidningar och branschtidningar som är aktuella för analys som ska ske 

ur en diskursanalytisk teori och metod. I tal och text finns en tyngd som är värd att 

analysera närmare, sociala praktiker är konstituerande av diskurs i tal och text och 

tvärtom enligt kritisk diskursanalys (Fairclough, 1995, s.92).  

 

Inom diskursanalys finns olika inriktningar, för denna uppsats kommer specifikt 

Norman Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys att användas. Det är mest relevant 

med kritisk diskursanalys för denna uppsats för att den avgränsar diskursiv- och social 

praktik från varandra, de två är i en motsatsframkallande relation till varandra. I min 

textanalys av delar av #Metoo ska de sociala praktiker som lett till problematiken och 

diskursen undersökas, med denna metod får jag med båda aspekterna. De diskursiva- 

och sociala praktikerna påverkar varandra genom att ömsesidigt konstituera varandra, 

vilket kan leda till en väldigt intressant analys. Man kan exempelvis undersöka hur 

byggbranschens tal om värdegrund på arbetsplatsen bidrar till sociala praktiker. Carol 

Lee Bacchis diskursanalytiska angreppsätt/teori ”What´s the problem approach” 

kommer att användas i analysen. Bacchis angreppssätt är ett verktyg för att diskutera 

hur problem representeras och framställs i text (Bacchi, 1999). I följande stycken ska 

varje teori och metod förklaras och motiveras. 
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3.1 Kritisk diskursanalys 

Huvudmetod och teori för denna uppsats är kritisk diskursanalys som är skapad och 

utvecklad av Norman Fairclough. Definitionen av diskurs är ett särskilt vis att tala och 

tolka världen, diskurser formas av och omformar vår sociala verklighet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999, s. 7, 66). Kritisk diskursanalys är särskilt utformad för att 

undersöka sociala problem, vilket #MeToo och uppropet sista spiken i kistan kan 

anses vara, därför har denna metod och teori valts (Fairclough, 2010, s. 226 f).  

 

Kritisk diskursanalys är en metod för att analysera olika sidor av språkanvändning, 

dess relationer mellan diskursiva och sociala praktiker. Språket är väldigt viktigt för 

konstituerandet av sociala relationer, identiteter och system av kunskap (Fairclough, 

2010, s. 92 f). I en kritisk diskursanalys studeras inte enbart diskurser utan även alla 

perspektiv och element som är relaterat till det valda ämnet (Fairclough, 2010, s. 5). 

Metoden används bäst för att analysera problem och sociala kontexter, ta reda på 

grund och anledning till ett problem. Man vill i analyserandet av ett problem kunna se 

mönster och förklara relationen mellan sociala processer och reproduktion av diskurs, 

då det två ofta har samband i sociala kontexter. Hur det talas i en social kontext 

påverkar hur människor agerar i den kontexten för det mesta enkelt förklarat 

(Fairclough, 2010, s. 230). Det är som en cykel, diskurs konstituerar och är 

konstituerad av den sociala omvärlden. Diskurs bidrar till att skapa sociala strukturer 

men speglar dem samtidigt (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 66 f).  

 

Vid analyserandet av material har Fairclough (2010) definierat fyra steg att följa, först 

väljer man ett socialt problem att undersöka. I det andra stegen ska man fundera över 

svårigheter i problemets sociala kontext, och vilka hinder som finns för att lösa 

problemet. I det tredje steget bör man fundera över hur pass förankrad det sociala 

problemet är i den ”sociala ordningen”. Ibland är ett socialt problem förenat med 

normer, då måste en attitydförändring ske för att lösa problemet vilket kan bli svårt. I 

det fjärde och sista steget ska eventuella lösningar till problemet urskiljas, hur kan 

problemen som framkom i det andra steget lösas (Fairclough, 2010, s. 226 f)? I 

Faircloughs (2010) analytiska ram finns tre element att analysera i kritisk 

diskursanalys. Alla dessa tre element hänger samman och formar varandra.  
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- Det talade och skrivna språket. 

- Diskursiva praktiker, produktion och tolkning av text. 

- Sociala praktiker. (Fairclough, 2010, s. 94). 

 

Ett av Fairclough huvudbegrepp är diskursiv ordning, vilket innebär att inom sociala 

institutioner finns ett antal olika diskurstyper. Diskursordningen är som en struktur av 

diskurser som används och anpassas vid olika situationer. Exempelvis på ett företag 

finns det förmodligen en diskurs mellan kollegor, en annan med kunder och en tredje 

med chefen. Till dessa olika diskurser finns det bundet vissa sociala praktiker, 

beteenden och handlingar som utövas i forum där just den diskursen används. En 

problematik är att det kan bli svårt för individer att dra en gräns mellan de olika 

diskurserna, vilket kan ge upphov till en del förvirring och konflikt (Fairclough, 2010, 

s. 93); (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 74, 76). Exempelvis när det kommer 

till jämställdhetsfrågor inom en organisation, kan företaget stadga i sina policys och 

förmedla till kunder en positiv bild av jämställdhetsarbete. Men den faktiska 

diskursen inom organisationen och dess praktiker skiljer sig från den policy och 

budskap som förmedlas utåt.  

 

3.2 What´s the problem approach 

Ett angreppsätt som jag kommer använda mig av för att diskutera mitt resultat av 

analysen är Carol Lee Bacchis (1999) ”What´s the problem approach”. Det är ett 

diskursanalytiskt angreppssätt/teori för att analysera och diskutera hur problem 

representeras och framställs i främst policydokument enligt författaren (Bacchi, 

1999), men själva tankesättet anser jag funka på all slags text som avhandlar ett 

problem.  

 

I grund och botten sätter alla policys en prognos på problemet implicit och explicit, 

författaren definierar detta som en problempresentation. Poängen med denna 

angreppsmetod är att man som läsare ska vara kritisk och fundera vad som utelämnas 

i policydokument och vad inte anses vara problematiskt. Samt att fundera på hur 

problemet skulle framstå ifall det presenterades på ett annat vis. I läsning av 

policydokument ska läsaren fundera över på hur formulerandet av problemet byggs 

upp och även läsa andra tolkningar av samma problem. Vid studerandet av 
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policydokument ska analysen vara holistisk vilket innebär att ta in olika synsätt och 

vara medveten om antaganden och fördomar. Ingen tolkning och åsikt är helt 

objektiv, kontexter som geografisk plats, institutioner och historia har en påverkan i 

olika grad (Bacchi, 1999).  

 

Enkelt förklarat bör man undvika att direkt fråga ”vad problemet med x är?”, man bör 

istället fråga ”ur vilka aspekter x kan vara ett problem?”. Som läsare får man ha i 

åtanke att ett specifikt problem inte alltid anses vara ett problem för alla. Väljer man 

som läsare att ställa en öppnare fråga ger man utrymme för fler tolkningar av samma 

problem. Poängen är att man vill åt den holistiska bilden av en problematisering, både 

olika tolkningar och representation av problemet (Bacchi, 1999).  

 

Denna angreppsmetod kan vara användbar att ha i åtanke vid läsandet av materialet 

till analysen för denna uppsats, för att se hur problemen som lett till 

#sistaspikenikistan faktiskt framställs av företagen och arbetstagarna inom företagen. 

Genom läsningen av artiklarna reflekterade jag närmare hur #Metoo uppropet 

#sistaspikenikistan och byggbranschen på båda sidor beskriver problemet med 

sexuella trakasserier av kvinnliga kollegor. I analysen av artiklarna kommer det 

specifik fokuseras på vad eller vem som beskylls för problematiken, både enligt 

byggbranschen och kvinnorna arbetandes i organisationen. Förhoppningen är att i 

slutändan kunna dra lösa slutsatser och se mönster i hur problemet med sexuella 

trakasserier av kvinnor i byggbranschen och arbetslivet formuleras. Får man in de 

olika perspektiven och tolkningarna från byggbranschen, #MeToo uppropet 

#sistaspikenikistan och den tidigare forskningen tillsammans, kan en förhoppningsvis 

en holistisk bild av problemet presenteras.  

 

4. Metod 

I denna del avhandlas material och analysmetod närmare. Val och insamling av 

material för analys redovisas och motiveras. I analysen beskrivs kodningsprocessen 

av materialet mer i detalj och hur upplägget samt olika ämnen har kodats. Sist i denna 

del diskuteras uppsatsens validitet och reliabilitet samt etiska överväganden 

reflekteras över.  
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4.1 Material 

När idén till denna uppsats uppkom började datainsamlingen direkt för att säkerställa 

att denna uppsats kunde genomföras överhuvudtaget, då det fanns en osäkerhet 

huruvida det fanns tillräckligt med material för genomförandet. Artiklar eftersöktes på 

internet, bland annat via mediearkivet retriever, fackförbundstidningar och andra 

branschtidningar med sökord som ”MeToo byggbranschen” och 

”#sistaspikenikistan”. Det fanns inte obegränsat med material men tillräckligt för att 

genomföra den tilltänkta textanalysen genom diskursanalys som metod och teori. 

Texter som låg inom det avgränsade området behövde vara skrivna inom tidsspannet 

från hösten 2017 när #MeToo startade fram till idag, de behövde vara inom ramen för 

det som ska undersökas. I materialet finns artiklar skrivna ur både uppropets- samt 

byggbranschens perspektiv. Det fanns mer material att hämta från branschens 

perspektiv då flera aktörer svarade på uppropet, uppropets budskap var tydligt och 

kom enbart från ett håll. Många artiklar från uppropets sida innehöll samma 

information och budskap därav är enbart 6 av de 14 valda artiklar ur uppropets 

perspektiv. Det ska även poängteras att artiklar skrivna ur branschens perspektiv 

innebär inte att de motsätter sig uppropet utan det betyder att de enbart är skrivna ur 

byggbranschens perspektiv i problemet. 

 

De artiklar som beskrev uppropets perspektiv kom från diverse aktiva fackförbund i 

byggbranschen som Byggnadsarbetare, Elektrikernas fackförbund, 

byggnadsförbundet. Det är med en även texter från statliga myndigheter 

diskrimineringsombudsmannen och dagstidningan Aftonbladet som intervjuat 

initiativtagarna bakom #sistaspikenikistan. Utvalda artiklar som beskrev uppropet ur 

branschens perspektiv var i två fall från stora arbetsgivare TL Bygg och NCC. Fyra av 

artiklarna kom från tidningarna Byggindustrin och Fastighetsvärlden som är 

branschtidningar utan kopplingar till facklig verksamhet. Samt kom en artikel från 

Sveriges television och en från ingenjörernas fackförbund.  

 

Anledningen till att enbart artiklar från media har valts ut för analys är att #MeToo 

uppropet inom byggbranschen har enbart blivit omskrivet i media. Det har ännu inte 

gjorts någon akademisk forskning vad jag kan finna på just detta ämne med anledning 

av att #MeToo skedde för mindre än två år sedan. Som nämnt i bakgrunden finns det 
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incitament att analysera media närmare då enligt den diskursanalytiska metoden och 

teorin är sociala praktiker konstituerade av diskurs i tal och tvärtom (Fairclough, 

1995, s.92) 

 

4.2 Analys & kodning  

Förhållningssättet mellan valet av teorin och metoden samt hur undersökningen 

genomförts praktiskt är induktivt. Min studie är kvalitativ vilket är typiskt för en 

induktiv studie och valet att använda diskursanalys som metod och teori har legat i 

bakgrunden under undersöknings gång. Målet med undersökningen av 

#sistaspikenikistan är att identifiera tankar och talemönster samt få fram en 

problemframställning, för att i slutändan kunna dra vissa slutsatser av de 

observationer som framkommer i textanalysen. Tillskillnad från en undersökning 

baserad på deduktiv teori som ofta har som mål att skapa nya teorier (Bryman, 2011, 

s.26ff).  

 

I processen att analysera och koda av det valda materialet har det skett i olika 

omgångar beroende vad jag har letat efter. Innan en kodning har påbörjats har det 

formulerats ett mål eller en plan för vad jag vill finna, i förhållande till detta bör man 

anpassa kodningstekniken. För att enklare kunna kategorisera och sortera data utgick 

kodningen utifrån en kodningsmall som finns beskriven av Denscombe (2018). Den 

innebär kort att vid analys läser man igenom materialet och markerar ord, fraser och 

meningar som kan vara relevant i förhållande till vad som eftersöks. Dessa skrevs upp 

på ett separat papper eller dokument för enkelt kunna överblickas. Utifrån dessa ord 

och meningar försöker man skapa kategorier och genrer av koder som kan kopplas 

samman, i ett nästa steg kan man försöka slå ihop vissa koder för att minska antalet. 

Utifrån de koder man lyckats identifiera kan man försöka utveckla ett 

kodningsschema eller hierarki av koder för att kunna få en överblick och dra in 

begrepp och teorier (Denscombe, 2018, s.406 f). Denna kodningsmall har analysen 

oftast utgått ifrån i denna uppsats, det är en enkel mall att börja se mönster och skapa 

kategorier för att senare kunna dra slutsatser.  

 

Grundmetoden och teorin är ju dock som tidigare nämnt kritisk diskursanalys av 

Norman Fairclough (1995), han har formulerat metoden i fyra steg. För det första bör 



 22 

fokusera på ett socialt problem och sedan fundera vad för hinder det finns kring det 

sociala problemet? För det andra varför har det uppstått och varför har det inte gått att 

lösa? För det tredje bör man fråga sig ifall den sociala ordningen samhället behöver 

detta problem, ifall problemet är kopplat till sociala normer. Och till sist försöka 

identifiera lösningar till problemet, hur kan hindren för att lösa problemet försvinna 

(Fairclough, 1995, s. 226 f)? I kritisk diskursanalys ligger just fokuset på att analysera 

problem och dess sociala kontexter samt grund och anledning till dess uppkomst och 

motstånd till att försvinna (Fairclough, 1995, s.230 ff.). Just i fallet av MeToo är 

kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier och diskriminering på jobbet det sociala 

problemet. Dessa fyra steg har varit också som en mall att titta på under arbetet med 

att analysera och koda materialet.  

 

Som nämnt i metoden kommer även Carol Le Bacchis (1999) angreppsätt finnas 

närvarande i delar av analysen. En snabb upprepning, What´s the problem approach 

ett diskursanalytiskt angreppsätt för att analysera hur ett problem representeras och 

framställs i text. Som läsare är det viktigt att vara kritisk och bena ut vad texten sätter 

för diagnos på problemet implicit och explicit. Poängen med angreppssättet är även 

att fundera på vad utelämnas i texten och hur problemet skulle framstå ifall det 

presenteras på annat sätt. Helst ska man välja texter som har olika åsikter om samma 

problem för att få en holistisk bild av ett ämne (Bacchi, 1999). Här nedan kommer två 

av kodningsprocesserna presenteras närmare.  

 

4.2.1 Problemframställning.  

I en omgång av kodning ville jag undersöka hur problemet med trakasserier och 

diskriminering av kvinnor i byggbranschen presenteras i materialet. Då användes 

Carol Lee Bacchis angreppssätt What´s the problem approach som nämnt tidigare är 

ett angreppsätt att förstå hur ett problem presenteras i text. Totalt analyserades 14 

artiklar som var skrivna ur båda parters perspektiv, det vill säga olika parter från 

byggbranschen och människorna bakom uppropet. Referenser till dessa artiklar finns 

under Bilaga 1 Referenser analys och kodning. Det jag ville undersöka var hur 

problemet presenteras explicit och implicit i texterna och vad som utelämnas i 

problemframställningen, samt ifall det fanns skillnader mellan de olika parternas sätt 

att presentera problemet.   
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I den första läsningen läste jag igenom texterna noggrant och sökte svaret på tre 

specifika frågor: 

- Vad framställs vara ”problemet” som lett till uppropet #sistaspikenikistan? 

- Vad framställs vara ”orsaken” till att kvinnor diskrimineras i byggbranschen? 

- Vad framställs vara ”lösningen” för att diskriminering av kvinnor i 

byggbranschen ska upphöra?  

I kodningen var det dock svårt ibland att avgöra vad som i problemframställningen 

var ett problem och vad som var dess orsak, en orsak till ett problem kan i sig vara ett 

problem i sig? Ett knep var att försöka tänka att det som kom först i kronologisk 

ordning är orsaken till problemet, exempelvis skulle man kunna påstå att en dålig 

kultur på en arbetsplats kan vara orsaken till sexuella trakasserier. I den andra 

läsningen lästes alla artiklar igenom igen och alla ord och fraser som är relaterat till 

”problemet” både explicit och implicit skrevs ner för att se om parterna beskrev 

problemet med olika eller samma ord. Olika förklaringar och föreställningar rörande 

orsaker och lösningar till problemet analyserades också igen mer noggrant för att se 

om det fanns mönster i förklaringarna. Jag försökte även fundera över vilka aspekter 

av problemet som knappt reflekterades eller diskuterades olika av parterna. 

 

4.3 Validitet & Reliabilitet 

I fråga om uppsatsens reliabilitet får man ha i åtanke att materialet just är artiklar från 

nyhetsmedia vilket kan innebära att de kan innehålla osanning eller förskönanden av 

verkligheten eventuellt. Det finns en brist på vetenskaplig text till analysen och 

anledning till detta har förklarats under material. En annan aspekt att ta hänsyn till är 

att diskursanalytisk metod och teori bygger mycket på forskarens egen intuition och 

antaganden, samma material kan tolkas på många olika vis beroende på forskaren 

(Denscombe, 2018, s. 409). Tillskillnad från studier baserade på kvantitativa data där 

olika forskare ska få samma resultat av samma data. Ur den aspekten finns det 

begräsningar med diskursanalys, just för att utfallet beror mycket på vem som 

analyserar texterna. I fråga om undersökningens validitet är det svårt att avgöra ifall 

kausaliteten i slutsatserna av analysen i förhållande till undersökningskontexten är 

hög (Bryman, 2011, s.50f). Som nämnt tidigare har analysen baserats på 
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andrahandsmaterial, vissa faktorer och aspekter av #sistaspikenikistan kan ha 

utelämnats. Men om jag får utgå ifrån att innehållet i artiklarna till stor del är sanna 

har slutsatserna av analysen kunnat förankrats väl i den tidigare forskningen som 

utgår i diskurs i media, genus och om kvinnor arbetandes i byggbranschen.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Materialet i denna uppsats är artiklar offentligt publicerade i media och fritt för vem 

som helst att läsa och använda. Dessa artiklar är inte förstahandskällor, de flesta 

artiklar är skrivna av journalister som tolkat situationer och intervjuat berörda 

personer. Eftersom jag som forskare inte pratat med varken parter i byggbranschen 

eller människorna bakom uppropet i egen person kan det hända att jag tolkat 

innehållet i artiklarna på ett felaktigt vis. En risk med att använda diskursanalys som 

metod och teori är att analysen tenderar att inte bli helt objektiv i vissa fall, 

författarens egna åsikter kan färga analysen och dess slutsatser. Det är av stor vikt 

som forskare att försöka lägga egna värderingar åt sidan vid en diskursanalys för att 

de inte ska påverka den slutgiltiga analysen, ofta är forskaren själv en del av den 

kontexten som studeras (Winther Jorgensen & Phillips, 1999, s. 28). 

 

5. Resultat 

I denna del ska resultat av analyserna av det valda materialet presenteras. Först 

kommer en analys av problempresentationen av #MeToo uppropet i byggbranschen. I 

denna del kopplas resultatet till den tidigare forskningen som behandlas tidigare i 

uppsatsen.  I slutet sker en återkoppling till frågeställningarna och en sammanfattning 

av svaren på dem.  

 

5.1 Problempresentation 

I analyserandet av materialet lades det ett fokus problempresentation, alltså hur 

problemet framställdes och förklarades explicit och implicit. En aspekt som 

undersöktas var vilka ord eller fraser som användes mest frekvent för att explicit 

definiera problemet som lett till branschens #MeToo upprop. Av branschen beskrevs 

problemet oftast med orden sexuella trakasserier och diskriminering, uppropet 

använde mest frekvent orden: övergrepp, sexism och frasen att kvinnor inte blir tagna 

på allvar.  
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Att kvinnor inte blir tagna på allvar är frekvent återkommande i artiklar från uppropet, 

men det nämndes inte en enda gång i branschens texter. Att kvinnor inte blir tagna på 

allvar sker på många plan, dels att kvinnor inte tas på allvar i deras yrkesroll och blir 

förminskade av manliga kollegor på grund av sitt kön (De Frumerie, 2017, 27 

november); (Aftonbladet, 2017, 27 november); (Connheum, 2017, 27 november). 

Men främst handlar det om att när kvinnor försöker berätta eller anmäla sexuella 

trakasserier och övergrepp blir de inte ofta tagna på allvar. I 5 av de 6 artiklar som var 

skrivna ur uppropets perspektiv framkom att kvinnor var rädda för att anmäla, då de 

visste av erfarenhet att det inte leder någonvart. Kvinnorna var rädda för att själva få 

konsekvenser av att berätta trots att de var offret i den situationen. Här nedan är två 

exempel från en artikel om hur kvinnor blivit utsatta för sexuella trakasserier och 

våldtäkt i arbetet. 

 

Berättat av en anonym kvinna arbetandes inom byggbranschen. 

”Jag lyfte hur män kommenterade och tog på mig hos HR. Det slutade med att jag 

blev uppsagd”.  

 

Berättat av en anonym kvinna som arbetade inom byggbranschen och blev utsatt för 

våldtäkt av en manlig kollega på en tjänsteresa.  

”Jag orkade inte anmäla, även av rädsla för att det skulle slå tillbaka mot mig”.  

- Citat ur artikel av De Frumiere, 2017, 27 november.  

 

De två citaten ovan är två exempel av många liknande uttalanden där kvinnor berättar 

att när de uppmärksammar eller anmäler sexuellt våld och sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen så kan det ifrågasättas. Det sker genom att offret blir problemet för 

berättar, de uppmanas att glömma eller blir uppsagda som i det första citat ovan. Men 

som andra citatet menar vågar en del kvinnor varken anmäla till polisen eller närmsta 

chef med rädsla för repressalier. Två tydliga sociala praktiker som framkommer i 

texterna är att förövare sällan får konsekvenser för sina handlingar på arbetsplatserna 

och det finns en utbredd tystnadskultur. Den starka tystnadskulturen som ledde till att 

chefer inte agerar på anklagelser från kvinnor. När kvinnor valde att berätta för sina 

ledare och chefer om övergrepp och trakasserier möttes de ofta av en tystnad och 

inget agerande. I samtliga valda artiklar från uppropet finns bilden av att kvinnorna 
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tystas, blir utfrysta och ibland uppsagda efter att ha anmält eller berättat. Anställda ser 

hur män behandlar kvinnliga medarbetare felaktigt men ingriper inte. Att detta 

problem möts av tystnad leder förmodligen till en skam och skuld hos kvinnorna, trots 

att de är offer får de ofta ta smällen och skulden. En kvinna som berättar och 

protesterar blir ett problem och de som uppmanas att lämna arbetsplatsen, hålla tyst 

och glömma. Att detta beteende möts av tystnad signalerar till förövarna att beteendet 

är okej, då ingen konsekvens av deras handlingar sker. Denna tystnadskultur är en 

social praktik som konstituerar maktrelationer mellan män och kvinnor, samt stärker 

patriarkala strukturer på arbetsplatsen (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). 

Tystnadskulturen möjliggör att kulturen och mäns beteende inte förändras. Som i 

citatet nedan säger ingen ifrån när kvinnor öppet trakasseras, det är en typ av 

tystnadskultur.  

 

Berättat av en anonym kvinna arbetandes inom byggbranschen.  

”En äldre manlig kollega talade högt i matsalen om min kropp ur ett sexuellt 

perspektiv. Många hörde, ingen sa ifrån. De bara skrattade. Jag berättade för min 

manliga chef som bara ryckte på axlarna och sa ”jaså”?”. De Frumiere, 2017, 27 

november. 

 

I artiklarna som är skrivna från branschens perspektiv (8st) hänvisar de sällan till att 

förövarna (männen) är problemet, det lämnas oftast osagt. I alla åtta artiklar skrivs det 

tydligt explicit att kvinnor är offer i byggbranschen för diskriminering, sexuella 

trakasserier och övergrepp men i enbart tre artiklar nämner man att mannen är 

förövaren. I de tre artiklarna när mannen benämns vara det riktiga problemet är det 

mer i form av ”männen själva måste ändra beteende” (Åfreds, 2018, 26 januari). 

Förövaren benämns istället vara en machokultur eller den generella kulturen på 

arbetsplatsen.  

 

Initiativet Stoppa machokulturen är ett samarbete mellan fackförbundet Byggnads och 

branschföreningen Byggnadscheferna. De definierar machokultur som beteenden 

bland män i grupp som påverkas av implicita regler för hur en man ska ”vara” och 

bete sig. Dessa regler kan kallas för machonormer som innebär ofta att män ska klara 

sig själva, män ska inte visa sig sårbara, män ska vara heterosexuella och ska kunna ta 

till våld när det behövs. Denna machokultur fortsätter sedan att leva vidare för att 
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arbetstagare (även kvinnor) anammar denna machokultur för att passa in på 

arbetsplatsen och det sker ofta omedvetet. Stoppa Machokulturen menar att några av 

konsekvenserna som ofta uppkommer av machokultur på en arbetsplats är sexism, 

diskriminering och begränsade normer (ex. att arbetskläder och verktyg inte är 

anpassade för kvinnor) (Stoppa machokulturen, 2015).  

 

Machokultur kan också kopplas samman till begreppet manlig homosocialitet och 

kontrasteffekt som Cettner (2008) och Olofsson (2000) tar upp i sina studier.  

Kontrasteffekt är ett fenomen när exempelvis en minoritetsgrupp (kvinnor) gör 

inträdde i byggbranschen så skapar det en reaktion, en kontrasteffekt. Reaktion ter sig 

så att majoriteten (männen) överdriver den kulturen gruppen har i syfte att stänga ute 

minoriteten (kvinnorna) (Olofsson, 2000, s.209ff, 218f) ;(Cettner, 2008, s.66). 

Begreppet manlig homosocialitet är mäns kultur och beteende i grupp och kan 

kopplas samman med begreppet kontrasteffekt, då den manliga gruppen i majoritet 

hotas av den kvinnliga minoriteten (Cettner, 2008, s.66, 77, 79). Manlig 

homosocialiteten skapar machokulturen skulle jag vilja påstå.  

 

 

Det nämns många gånger i artiklarna från branschen att den problematiska kulturen 

inom byggbranschen är något gammalt som lever kvar. Genom att inte peka på män i 

grupp som förövare sker en ansvarsförskjutning från mannen till ”kulturen”. Denna 

kultur tillåter diskriminering och sexuella trakasserier med mera, en skärm att gömma 

sig bakom. Denna ansvarsförskjutning kan bli väldigt problematisk då männen i 

byggbranschen kanske inte känner sig träffade personligen av kritiken från 

#sistaspikenikistan. Såklart ska kulturen diskuteras, men mäns beteende generellt 

måste diskuteras mer. Ur den aspekten hade det varit intressant att spekulera i hur 

problemet skulle framstå om det presenterades på ett annat sätt? Enligt Bacchi (1999) 

bör man som läsare fundera över hur synen på problemet skulle kunna förändras ifall 

det presenterades på ett annat vis. Ifall mäns beteende skulle stå mer i centrum som ett 

problem i dessa artiklar skulle risken eventuellt minska för att män inte känner sig 

ansvariga personligen för #MeToo kritiken. Dock såklart är det inte tanken att män 

ska målas upp som monster, men det behövs en mer nyanserad bild av denna typ av 

beteende från män. Helt enkelt ett större fokus på problematiken kring machokultur 
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och mindre ansvarsförskjutning för att mer explicit fokusera på männens roll i 

problematiken.  

 

Ett annat fokus som fanns i analyserandet av materialet var hur branschen la fram 

lösningar till problemet. Det fanns mycket hänvisningar till att lösningar ska arbetas 

fram på ledningsnivå såsom att arbeta med att upprätta en ny värdegrund eller ändra 

den befintliga, se över jämställdhetspolicy, skapa planer och hålla möten. Men det 

saknades lite mer konkreta förslag på hur man rent praktiskt skulle genomföra 

förändringar i den dagliga verksamheten. Det saknades en förklaring hur en 

värdegrund eller jämställdhetspolicy ska implementeras i verksamheten och vad det 

faktiskt innebär. Det var enbart en artikel som visade på konkreta åtgärder (Thorsell, 

2018, juni), men den var skriven ett halvår efter uppropet. Det kan vara försvarligt att 

byggbranschen kanske inte direkt hade en handlingsplan hösten 2017 när uppropet 

blev offentligt, men det var något jag som läsare tyckte utelämnades i 

problempresentationen (Bacchi, 1999). Det är lätt att det skapa fina 

värdegrundspolicys och jämställdhetsplaner, men utan idéer på hur den ska 

implementeras och följas i den dagliga verksamheten kan den enkelt falla platt.  

 

Kommentar av Fastighetsägarnas (Branschorganisation) chefsjurist Marie Öhrström: 

I en manlig kultur blir det lätt jargong. Nya killar som kommer in i en 

mansdominerad kultur fostras naturligt in i den jargongen och tänker inte på det 

förrän en kvinna sitter med. Det har jag noterat och förvånats av vid flera tillfällen. 

Bergström, 2017, november. 

 

Det diskuterades i 3 av 8 artiklar från byggbranschen att fler tjejer behövs i arbetet för 

att lösa problemet, med motiveringen att för många män leder till en hård jargong. 

Som citat visar ovan menar. Citat ovan kan spegla en slags reproducerande bild av 

samhällets könsnormer om män och kvinnors karaktärsdrag. Män som stökiga och 

högljudda i grupp och kvinnors som pryda och känsliga för jargong och hårda ord. 

Sociala praktiker är speglade av diskurs, påståenden som dess stärker normativa 

föreställningar om könen (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 66 f).  

 

För att knyta detta till själva metoden är en tanke att just för att män inte alltid får 

påföljder för sitt agerande mot kvinnor ger det möjlighet för de sociala praktikerna att 
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fortsätta. Diskurs är en grundläggande social praktik som har makten att påverka 

makt, identiteter och relationer (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s. 71). En 

tystnad kring ett ämne eller beteende kan också tänkas vara en diskurs, en tystnad 

kring övergrepp och trakasserier reproducerar att män får fortsätta bete sig illa mot 

kvinnor. En tystnad kring beteenden kan ge intrycket av att det är okej att fortsätta 

med beteendet. Att män får bete sig illa utan konsekvens reproducerar även 

existerande normer om kvinnan som det svagare könet och reproducerar maktstruktur. 

Man kan här dra kopplingar till Hirdmans teori om kvinnas svaga position i det 

sociala rummet som är en konsekvens av kvinnas biologiska position (Hirdman, 2001, 

80ff). 

 

Bristen på konsekvens för diskriminering och sexism för män kanske rent hypotetiskt 

är en ond cirkel som reproducerar maktrelationer mellan män och kvinnor och stärker 

patriarkala strukturer. Ett begrepp som Norman Fairclough använder är 

diskursordning och genrer. Inom en organisation finns flera olika genrer av diskurser, 

exempelvis kan man tänka sig att det finns en diskurs som används kollegor mellan, 

ett sätt att tala med kunder och ett sätt att tala med sin chef. En genre är ett bestämt 

språkbruk som är associerat med särskilda sociala praktiker (Fairclough, 2010, s.93). 

Kulturen i byggbranschen verkar ha en särskild jargong mellan kollegor och egna 

sociala praktiker vad kan utläsas av materialet. De diskursiva praktiker och sociala 

praktikerna inom byggbranschen konstituerar varandra.  

 

5.2 Slutsats av resultatet 

I ett försök att sammanfatta resultatet kan man återvända till Norman Faircloughs fyra 

steg till att analysera och bryta ner ett material (Fairclough, 2010, s. 226 f). I det 

första steget ska ett socialt problem väljas ut för att analyseras, i detta fall är det 

#MeToo uppropet i byggbranschen #Sistaspikenikistan. Vilka hinder finns runt 

uppropet i byggbranschen och varför är det svårt att lösa? Ett av de största problemen 

i byggbranschen är tystnadskulturen. Kvinnor i byggbranschen som blir utsatta för 

diskriminering eller andra typer av övergrepp blir ofta varken sedda eller hörda när de 

försöker berätta eller anmäla detta. Den kulturen gör att kvinnor som berättar och 

anmäler blir ett problem, därför försöker organisationen många gånger att tysta dessa 

kvinnor eller få dem att lämna helt. Kollegor väljer att titta bort och chefer agerar inte. 
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Detta leder till att tystnadskulturen får fortsätta och främst att mäns beteende får 

fortsätta, då deras handlingar sällan ger konsekvenser för dem själva.  

 

Sen kan man fundera på hur problemet och orsaken är förankrat i den sociala 

ordningen. I detta fall är orsaken patriarkala strukturer och normativa föreställningar 

om könen ett stort problem. Normer och strukturer kan vara otroligt svåra och ändra 

på, det kräver tid för attitydförändringar är min uppfattning. Och för att slutligen 

identifiera lösningar till problemet. I och med problemet med tystnadskultur måste 

byggbranschen börja ta kvinnors anmälningar på allvar, och inte bestraffa offren för 

att de anmäler och eventuellt skapar en dålig stämning. Anmälningar måste alltid 

utredas och sanktioner till förövare ska ges. Att som arbetsgivare agera kommer bryta 

tystnadskulturen och avskräcka män från att bete sig illa gentemot kvinnliga kollegor. 

Förändringen måste ske från ledningarna och cheferna, om de föregår med ett gott 

exempel och visar vägen kan kulturen i byggbranschen förändras.  

 

I byggbranschens förslag till eventuella lösningar är det mest administrativa lösningar 

som kommer tillhands som att ändra jämställdhetspolicys och värdegrundsarbete. 

Som nämnt tidigare kan det vara förståeligt att de som svarade på uppropet kort efter 

att det skedde kanske inte kunde ge konkreta lösningar med kort varsel. I 

arbetsgivarens NCC:s svar på #sistaspikenikistan hänvisar de till gamla meriter och 

projekt dem initierat för att motverka trakasserier på deras arbetsplatser år 2013. 

Bland annat har de infört anonyma whistle blower-funktioner, alltså att man ska 

kunna anonymt rapportera in händelse och beteenden (NCC Pressmeddelanden, 2017, 

16 november). Dock ingen självkritik finns som ifrågasätter ifall deras metoder 

verkligen fungerar, dock är de en av få arbetsgivare som verkat haft en bra 

handlingsplan att försöka lösa problemet innan uppropet drog igång.  

 

Något som dock är förvånande är att arbetet med initiativet Stoppa Machokulturen 

som byggbranschen i stort arbetat med sedan 2015 inte nämndes alls förutom i två 

artiklar (Svenskbyggtjänst, 2018) ;( Thörnqvist, 2018, 13 oktober). Initiativet Stoppa 

machokulturen är som nämnt en stor satsning mellan fackförbundet Byggnads och 

branschföreningen Byggnadscheferna (Stoppa Machokulturen, 2015). Rent konkret 

får man känslan av att byggbranschen i stort kanske inte arbetar aktivt tillsammans för 

att lösa de utmaningar som finns i branschen med machokultur, trots att det är relativt 
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känt att de problemen finns i det dagliga arbetet. Attityder är svåra att förändra och 

Stoppa machokulturens arbete kanske ännu inte burit frukt, men om initiativet var mer 

implementerat i branschen borde det kanske ha varit nämnt i flera artiklar.  

 

6. Diskussion 

I denna del avhandlas diskussionen som avslutning för denna uppsats. Först blir det 

en kort summering av resultat i förhållande till uppsatsen syfte och frågeställningar. 

Vidare avhandlas resultatet i förhållande till den tidigare forskningen. Och till sist 

överläggs val av metod och slutsatsen för uppsatsen.  

 

6.1 Summering av resultat 

I korta drag ska frågeställningarna för uppsatsens besvaras mer förtydligat. Syftet med 

uppsatsen är att få en djupare förståelse vilka faktorer som ledde till uppropet 

#sistaspikenikistan. I byggbranschen bemötande av #sistaspikenikistan fanns det 

diskurser om kulturen inom branschen som det största problemet. Kulturen inom 

arbetet beskrivs av arbetsgivare och parterna inom byggbranschen som något 

gammalt och förlegat som lever inom branschen. I diskursen om kulturen är kvinnor 

uttalade offer men förövaren är kulturen eller machokultur. Män som grupp inom 

byggbranschen blir sällan utpekade som förövare av de svarande i branschen.  I 

diskurserna från branschen och från uppropets perspektiv gällande vad som är de 

faktiska problemen som leder sexuella trakasserier av kvinnliga kollegor i den 

svenska byggbranschen framkommer återigen ”kulturen” att vara problematisk men 

även en utbredd tystnadskultur. Främst handlar det om när kvinnor besöker berätta 

eller anmäla sexuella trakasserier och övergrepp i arbetet blir de inte betrodda eller 

tagna på allvar. Men också att kvinnorna var rädda för att anmäla, då de vet av 

erfarenhet att det inte leder till någon konsekvens eller att de själva utsätts för 

konsekvenser i den situationen. En tydlig social praktik som framkommer i de 

analyserade artiklarna är att förövare sällan får konsekvenser om de har kränkande 

beteende gentemot kvinnliga kollegor, tystnadskulturen håller männen om ryggen.  

 

I fråga om vad för lösningar som formulerades i byggbranschens 

problemframställning var det mest lösningar på ledningsnivå som presenterades. Det 

diskurser om att arbetsgivarna ska arbeta med värdegrund- och policyarbete på 
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ledningsnivå och generellt högre nivåer inom företaget. De diskurserna kan vara ett 

resultat av att de flesta artiklar skrivna ur branschens perspektiv publicerades inom 

kort tid efter att uppropet #sistaspikenikistan blev offentligt och de kanske inte hade 

hunnit att fundera mer. En annan diskurs var att mer kvinnor i byggbranschen skulle 

gynna arbetsplatserna, att det skulle släta över och förebygga den dåliga kulturen och 

machobeteenden.  

 

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning.  

Det som är framstående när man kopplar resultatet av analysen med den tidigare 

forskningen är att de mest framstående problemen inom mansdominerade yrken 

framkommer i alla tidigare studier som valts till den tidigare forskningen i genus, 

diskurs i media samt kvinnor arbetandes i byggbranschen. Samt att med genusteori 

finns intressanta samband och tydliga mönster av könsroller och genuskontraktet som 

Hirdman benämner det (Hirdman, 2001, s. 77). Det indikerar ändå att vetskapen om 

problemen har funnits men ändå har inte problemet blivit bättre och förändrats under 

åren. Inte förrän #MeToo uppropet blev offentligt verkar branschen i sin helhet velat 

agera och reagera öppet på de problemen som faktiskt finns. Här nedan ska det mer 

ingående redovisas de samband jag funnit. 

 

6.2.1 Manlig homosocialitet & Genusordningar 

I analysen av materialet framkom det en problematisk kultur inom byggbranschen 

som finns kvar sen gammalt. Denna kultur beskrivs objektifiera kvinnor och ha en 

hård jargong med sexistiska skämt, samt att kvinnor ofta blir utsatta för mobbning. 

Kvinnors behandlas sällan som jämlikar och det blir ibland tafsade på av manliga 

kollegor, samt att det finns starka könsroller. Det som beskrivs i artiklarna låter 

väldigt likt manlig homosocialitet och kontrasteffekter som nämns i både Annicka 

Cettners (2008) och Barbro Olofssons (2000) avhandlingar. I byggbranschen beskrivs 

det finnas en stark manlig kultur med en särskild jargong med ett starkt samband 

mellan könsidentitet och yrkesidentitet. Uppkomsten till denna kultur förklaras av 

Cettner (2008) och Olofsson (2000) en konstraseffekt, en reaktion på när en minoritet 

som kvinnor äntrar ett socialt utrymme som tidigare enbart varit mannens. Reaktionen 

uppstår av en rädsla för att förlora sin kultur vilket enkelt kan leda till att kulturens 

överdrivs och stänger minoriteten ute. Cettner (2008) använder ytterligare begreppet 
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manlig homosocialitet för att beskriva genusordningen i detta fenomen (Olofsson, 

2000, s. 13, 209 ff., 218 f) ;(Cettner, 2008, 66, 77, 79). Denna beskrivning av en 

manlig kultur är väldigt lik den verklighet som framkom av att läsa materialet till 

analysen, just att kvinnorna är en minoritet som får kämpa för att få respekt av sina 

manliga kollegor.   

 

Könsroller och manlig homosocialitet är båda typer av genusordningar som 

reproducerar genusnormer, som enkelt kan relateras till begreppet genuskontrakt. 

Yvonne Hirdman (2001) använder begreppet genuskontrakt för att förklara relationen 

mellan könen, som även varit grunden för könsrollerna. Utmärkande är att relationen 

mellan könen inte har ändrats så mycket genom historien menar Hirdman (Hirdman, 

2001, s. 77, 84 f). I detta genuskontrakt har mannen och kvinnan haft tydliga 

könsroller, mannen för att försörja och ta hand om kvinnan. Kvinnans plats har varit 

hemmet och främsta uppgift att föda barn. Denna diskurs har konstituerat en fasad 

och tvång för mannen och kvinnan, och främst kvinnors underordning i samhället i 

flera hundra år (Hirdman, 2001, s, 12, 22 f, 84 f). Genom historien har mannen varit 

normen och den ”mätbara” människan, idealet och grunden för människan. Medan 

kvinnors del av den biologiska fortplantningen med att föda barn och amma har gett 

henne en svagare position i samhället. Detta uppges vara grunden för genuskontraktet 

och är den första segregeringen mellan könen (Hirdman, 2001, s. 59, 80 f).  

 

Genuskontraktet och genusordning har varit och är fortfarande väldigt hårt förankrat i 

samhället. Man kan säga att samhället till vis del varit byggt på diskriminering av 

kvinnor och kvinnans underordning. Idag tillskillnad från förr finns det lagar och ett 

rättsligt skydd för kvinnor, men det verkar inte hjälpa med att stävja systematisk 

diskrimineringen med tanke på att händelser som #MeToo fortsätter att ske. För att 

definiera vad diskriminering är enligt svensk lag lyder den enligt Diskrimineringslag 

(2008:567):  
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1 kap. 4.1 § Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre 

än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar 

situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder.  

 

Denna paragraf med den historiska kontexten om kvinnan genom tiderna från 

Hirdman (2001), förstår man att kvinnor under århundraden behandlas sämre än män i 

jämförbara situationer. I just #MeToo och #sistaspikenikistan är det på arbetet, 

männen på deras arbetsplats tas på allvar och får sin röst hörd, men inte alltid 

kvinnorna– en jämförbar situation. I materialet för analyserna framkom det att en del 

kvinnor känner inte att de inte tas på allvar i deras yrkesroll och blir förminskade på 

grund av sitt kön (De Frumerie, 2017, 27 november); (Aftonbladet, 2017, 27 

november); (Connheum, 2017, 27 november).   

 

Ur machokulturen kommer andra problem som tystnadskultur och 

anpassningsstrategier. I analysen av artiklarna skrivna ur uppropets perspektiv 

framkom att många kvinnor uppgav sig vara rädd för att anmäla sexuella trakasserier 

och övergrepp som skett på arbetstid. Men också att de som berättade eller anmälde 

inte blev tagna på allvar när de berättade för sin arbetsgivare. Anledningen varför 

många kvinnor inte vågade anmäla var en rädsla för negativa konsekvenser för dem 

själva (De Frumiere, 2017, 27 november). Ett annat fenomen som kan kopplas till 

tystnadskulturer är anpassning- eller underordningsstrategier. I både Cettners (2008) 

och Olofssons (2000) studier framkommer att kvinnor arbetandes i byggbranschen tar 

sitt olika anpassningsstrategier för att bli mer accepterade av sina arbetskamrater. 

Exempel på anpassningsstrategier kunde vara att överprestera i arbetet, tona ner yttre 

feminina drag och ta till en hårdare jargong (Cettner, 2008, s. 65); (Olofsson, 2000, s. 

211). 

 

Att kvinnor inte vågar anmäla av rädsla för att råka illa ut kan eventuellt klassificeras 

som en anpassningsstrategi, i det att kvinnor anpassar sig till normen att sexuella 

trakasserier ska få gå förbi obemärkt. Att inte anmäla eller agera är i sig en handling 

som kan signalera att beteenden är okej till förövare, detta gäller också från 

arbetsgivarens håll. Att inte våga anmäla eller arbetsgivarens brist på att agera blir en 
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negativ spiral där få anmäler eller tar upp problemen för att ingen annan heller gör 

det, varken kvinnor eller män. Kvinnorna anpassar sina handlingar för att passa in i 

branschen och kanske är det enklare att acceptera kulturen än att streta emot. Enligt 

Stoppa machokulturen (2015) är det ett problem att män och även kvinnor tar till sig 

kulturen och på så vis kan det reproduceras vidare. Med detta är inte poängen att 

kvinnor som grupp bär ett stort ansvar, men det kan vara indikation på hur väl 

förankrad kulturen är. Det verkar utifrån som att sociala praktiker som tystnadskultur, 

machokultur och anpassningsstrategier reproducerar varandra i en i alla fall liten 

utsträckning. Män som grupp får fortsätta med sin machokultur och kvinnorna 

anpassar sig eller lämnar branschen. Inom byggbranschen finns en diskursordning, 

vilket är en uppsättning av kommunikativa omständigheter inom en social kontext. 

Bundet till diskurserna finns sociala praktiker och de reproducerar ofta varandra. Som 

exempelvis att machokulturen kan generellt innehålla en diskurs med sexistiska skämt 

och förstärkande av manlighet, beteendet kan vara att kränka kvinnor på olika sätt 

(Winther Jorgensen & Philips, 1999, s.74ff).  

    

6.2.2 Fler kvinnor till byggbranschen  

En av förslagen till att lösa byggbranschens problem med machokultur är att försöka 

få flera kvinnor att arbeta inom byggbranschen. I en artikel motiveras detta förslag av 

att mäns beteende och jargong ändras vid närvaro av kvinnor enligt en intervjuad 

kvinna som arbetar inom byggbranschen som tjänsteman (Bergström, 2017, 28 

november). Men i andra artiklar diskuteras mer metoder för att dels få kvinnor att 

stanna i byggbranschen genom exempelvis bättre karriärmöjligheter, samt att genom 

offentliga kampanjer locka kvinnor till att börja arbeta inom branschen (Byggnads, 

2018, 16 oktober). Det är väldigt få kvinnor som arbetar inom byggbranschen (Stoppa 

Machokulturen, 2015), så kvinnorna som grupp är en minoritet. Ifall man återgår till 

teorin om kontrasteffekter, vilket är en reaktion hos en majoritetsgrupp när en 

minoritet tar del av ett socialt utrymme. När detta sker kan en kontrasteffekt uppstå 

och då agerar majoritetsgruppen av rädsla för att förlora sin kultur och därför 

överdriver den och stänger ute minoriteten (Cettner, 2008, 66, 77ff). Ifall man utgår 

från denna teori och synsätt skulle machokulturen inom byggbranschen eventuellt 

kunna förbättras om inte kvinnor längre är en minoritet i byggbranschen, för då sker 

ingen kontrasteffekt längre.  
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Men ifall man bortser ifrån kontrasteffekt är det dåligt motiverat av branschen varför 

fler kvinnor egentligen skulle lösa problemen. Tankarna far till stereotypa diskurser 

om kvinnor och mäns olika tilldelade roller i genuskontraktet, mannen som försörjare 

och kvinnan med en omhändertagande roll över hem och barn (Hirdman, 2001, s. 22 

f, 85 f). Kan byggbranschen vilja att ha mer tjejer anställda på grund av kvinnan 

stereotypiskt anses vara ordentlig, omhändertagande och andra likande egenskaper 

som skulle lugna byggbranschens problem.  

Som nämnt tidigare menade en kvinna som arbetande som arbetar som tjänsteman att 

kvinnors närvaro bland män kan fungera som en moralisk kompass (Bergström, 2017, 

28 november), ifall man ska tolka hennes observation. Hennes uttalande speglar att 

män funderar över sitt beteende med kvinnlig närvaro, vilket är en reproducerande 

påstående om kvinnor som just känsliga eller eventuellt ordentliga. Men detta 

perspektiv krockar ju också med verkligenheten, då män bevisligen enligt 

#sistaspikenikistan inte funderar över sitt beteende kring kvinnor. 

 

6.3 Metod & slutsats 

I valet av att använda kritisk diskursanalys som metod har det naturligt lett till ett 

fokus på problempresentation och relationen mellan sociala- och diskursiva praktiker. 

Personligen känner jag i efterhand att rätt metod valdes i förhållande till ändamålet 

med uppsatsen. Fairclough (2010) och Bacchis (1999) metod har gett en tydlig 

referensram och rätt verktyg för att bena ut problempresentationen i materialet och 

tänka kritiskt. Metoden i sig är dock lite komplicerad att förstå ibland, det finns ju inte 

en manual för ”hur” man ska analysera, utan som forskare fick gå lite på känsla och 

dra egna slutsatser. En begränsning med metoden är att det kan vara svårt att hålla sig 

subjektiv, då mycket av analysens genomförande och utgång beror på forskaren själv. 

En tolkning av ett material kan se väldigt olika ut beroende på den aktuella forskaren 

egna intresse och fokus, vilket jag försökt vara medveten om och undvika.  

 

De begränsningar som uppkommit med valet av ansats är att enbart undersöka 

tidningsartiklar har varit något enformigt material. Exempelvis intervjuer eller enkäter 

hade gett en ökad förståelse och mer nyanserad bild av #MeToo uppropet och 

kulturen i byggbranschen, dock givet tidsramen hade det varit svårt att få till så 

mycket intervjuer som hade behövts för ett vettigt resultat. Det som jag hade önskat 
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att komma närmare är relationen mellan de diskursiva och sociala praktikerna inom 

de olika diskurserna. Det fanns i materialet beskrivningar av sociala praktiker som 

man själv fick utläsa och tolka, men det finns säkert många fler som inte framkom i 

texterna till analysen. Ett förslag till vidare forskning som jag gärna själv hade velat 

utforska efter denna uppsats är machokultur och manlig homosocialitet. I det fallet 

skulle intervjuer och dold observationen på byggarbetsplatsen och andra branscher 

som är mansdominerade undersökas. Machokultur är något som borde undersökas 

närmare, då den är en stor anledning till att patriarkala strukturer fortfarande 

reproduceras är min hypotes. En större förståelse för fenomenet rent psykologiskt, 

diskursivt och alla dess aspekter skulle kunna leda till att utveckla strategier och 

verktyg för att förebygga machokultur på riktigt.  

 

Det unika för #Metoo var att arbetsgivare inom byggbranschen inte tidigare enhälligt 

gett replik på strukturella problem med sexuella trakasserier inom branschen. En del 

av svaren verkar mest vara ett spel för gallerierna, då det verkar brista på förslagna 

insatser som ska ge bestående förändring. Arbetsmarknads olika parter har startat 

initiativ som Stoppa Machokulturen, men problemet är nog att alla inom branschen 

behöver tillsammans gå ihop för att saker faktiskt ska kunna förändras.  
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