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Abstract 
 
This study aims to look at female executives’ view of their leadership in the male-dominated 
construction industry. The study is  qualitative and focuses on the respondents' subjective 
perceptions. We have conducted six interviews with women in different companies whose 
positions within each company varied. Using theories of subjectivity, emotions, impression 
management and organizational structures, to support the analysis conducted, this study 
shows that there are obstacles for women in the industry, but it also shows that it  seems to be 
facing a brighter future. Women experience obstacles in their careers because of perceptions 
claiming that men are better suited to work in the construction industry. Women in our study 
believe that these perceptions are changing and that women are beginning to become a natural 
part of the organisations.  
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Inledning	  
 

“Man och kvinna äro människor, men de äro det på ett för vardera könet olika sätt /…/ 

Mannen skall göras duktig och stark, kvinnan älskvärd” 

                                                                                 J. Burow 1862 (Hirdman 2001:43) 

 

Citatet ovan är hämtat från en uppfostringshandbok författad på 1800-talet och visar hur vi 

delar upp könen efter olika egenskaper. Detta är ett exempel på hur det har sett ut i samhället 

och med tiden har jämställdheten mellan könen ökat (Wikander 2009). Kvinnor har med tiden 

kommit att bli en naturlig del av arbetsmarknaden. Dock kvarstår fortfarande en gammal 

uppdelning av könen och dess egenskaper inom arbetslivet (Moss Kanter 1993:38). Som 

heltidsarbetande svensk spenderas i regel fyrtio timmar i veckan på arbetsplatsen. På dessa 

kan man skönja olika typer av arbetsklimat. Arbetsklimat i detta avseende innebär “upplevd 

arbetsmiljö” (Bättre arbetsklimat 2014) och syftar på den psykiska snarare än den fysiska 

miljön. De differentierade klimaten kan vara en bidragande orsak till att olika yrkesområden 

attraherar kvinnor mer än män och vice versa. Detta bidrar således till att vissa yrkesgrupper 

domineras av ett kön. Enligt siffror från statistiska centralbyrån kan skillnader ses i hur 

kvinnor positionerar sig på arbetsmarknaden. Inom vård och omsorg utgör de 82,6 procent av 

arbetskraften och inom byggbranschen är endast tio procent av de anställda kvinnor (SCB 

2013:13). Siffror visar även på hur fördelningen mellan chefer inom byggsektorn skiljer sig i 

representation av män och kvinnor. Av de anställda på ledande positioner inom 

byggbranschen var 90,7 procent män år 2013 (SCB 2013:14). Detta har uppmärksammats av 

Sveriges byggindustrier som av den anledningen tillhandahåller ett nationellt mentorsprogram 

för att stärka byggbranschens chefsförsörjning med fokus på kvinnor (Sveriges byggindustrier 

2014). Kvinnor inom byggbranschen upplever mansdominansen som någonting negativt för 

sitt arbetsklimat. Detta anses vara problematiskt inom byggsektorn då viktig kompetens kan 

gå förlorad om kvinnor lämnar yrket på grund av en arbetskultur som uppfattas som selektivt 

missgynnande (Byggcheferna 2013).  “Byggbranschen är för macho” lyder en rubrik hämtad 

från Svenska Dagbladet (SvD, 2013) som uppmärksammat det hårda klimatet inom denna 

bransch. Att branschen i fråga domineras av män finns det med andra ord bevis för. Dessa 

undersökningar konkretiserar dock främst de negativa aspekterna av detta faktum. 
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Upplevelser, negativa som positiva, kan ses tydligare utifrån en fenomenologisk 

forskningsansats, vilket leder oss in på vårt syfte samt frågeställningar med uppsatsen. 
 

Syfte	  och	  frågeställningar 
  Mot denna bakgrund vill vi undersöka vilka subjektiva uppfattningar kvinnliga chefer inom 

byggbranschen har utifrån sin position som minoritet på en mansdominerad arbetsplats.  För 

att söka svar på detta har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 

• Hur upplever kvinnliga chefer i byggbranschen sitt arbetsklimat? 

• Upplever kvinnorna att deras kön påverkar hur de bemöts på sina arbetsplatser? 

 

Definition	  av	  begrepp	  	  

När vi använder oss av ordet kön syftar vi till det socialt konstruerade könet där män och 

kvinnor tillskrivs olika egenskaper och därmed förväntas rätta sig efter olika könsroller 

(RFSL 2014).	  

Disposition	   
Uppsatsen är indelad i sex olika kapitel med tillhörande underrubriker. Inledningskapitlet 

beskriver hur fördelningen mellan könen ser ut på byggarbetsplatser, behandlar vilket syfte 

och vilka frågeställningar studien innefattar samt ger en definition av begreppet kön. Kapitel 

två visar den tidigare forskningen som finns inom området. Detta följs sedan av kapitel tre 

som beskriver de olika teoretiska ansatser som vi tagit del av och anser vara mest lämpade för 

det vi vill finna svar på. Dessa innefattar Hochschilds teorier om känslor, Moss Kanters, 

Wahls, Holgerssons, Hööks och Linghags teoretiserande kring kvinnor i organisationer, 

Hirdmans genuskontrakt, Berger och Luckmanns subjektivitetsperspektiv samt Goffmans 

dramaturgiska perspektiv som fokuserar på hur vi framställer oss själva i olika sociala 

situationer. I kapitel fyra beskrivs de metoder som används i uppsatsen och även etiska 

aspekter presenteras. Kapitel fem redovisar resultatet som baserats på studiens kopplingar 

mellan empiri och teori. I det avslutande kapitel sex diskuteras och sammanfattas resultatet 

och sätts i ett större perspektiv då det kopplas till tidigare forskning och även ger förslag på 

framtida forskning inom området. 
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Tidigare	  forskning	  
Nedan följer en presentation av den tidigare forskning vi har tagit del av gällande kvinnor i 

arbetslivet. Avsnittet inleds med en historisk bakgrund om hur kvinnans väg in i arbetslivet 

sett ut för att sedan lyfta fram könsfördelningens påverkan, chefsrekrytering och till sist 

kvinnor inom byggbranschen. Det hela avslutas med en sammanfattning som tar fasta på 

likheter och skillnader mellan de olika forskningsresultaten samt dess relevans utifrån syftet 

med vår studie. 
 

Historisk	  bakgrund 
Ulla Wikander har forskat om svenska kvinnors väg in på arbetsmarknaden och menar att 

kvinnor alltid arbetat lika mycket som män. Men vad som skiljt dem åt är att det rört sig om 

obetalt arbete. För det arbete som kvinnorna utförde i hemmet var belöningen att få tillhöra en 

familj och därmed få tak över huvudet. Detta kan ha bidragit till att kvinnorna upplevde att de 

fick kärlek och skapade en känsla av meningsfullhet i deras liv. Kvinnornas hushållsarbete 

resulterade i att andra familjemedlemmar kunde arbeta för ekonomiska syften utanför 

bostaden. På 1890-talet skedde en ekonomisk tillväxt som bidrog till att kvinnor blev 

attraktiva som billig arbetskraft. De blev till en början tilldelade lättare arbetsuppgifter och 

erhöll en lägre lön anpassat efter synen på dem som mindre kapabla än männen i arbetslivet. I 

takt med att kvinnor alltmer började arbeta utanför hemmet och därtill blev mer självständiga 

började jämlikheten i samhället diskuteras. Under den senare delen av 1900-talet har 

jämlikheten i arbetslivet stadigt ökat men den är fortfarande inte uppnådd. Wikander menar 

att tyngdpunkten på ojämlikheten ligger i den uppdelning som finns på arbetsmarknaden 

gällande arbeten som anses som “kvinnliga” respektive “manliga”. Arbetsdelningen är den 

främsta orsaken som bidrar till att män fortfarande ses som överordnade kvinnor. Båda könen 

deltar i arbetslivet men arbetsvillkoren är sämre för kvinnor. Männen tjänar även mer pengar 

och har därmed mer makt än kvinnor (Wikander 2009). 
 

Könsfördelningens	  påverkan 
Forskningen vi tagit del av som studerar kvinnor i kvinnodominerande yrken samt kvinnor i 

mansdominerande yrken visade på både likheter och skillnader i arbetsmiljö. Nedan följer en 

beskrivning av Anna Wahls (1992) forskning om kvinnliga civilingenjörer i 

mansdominerande yrken samt en beskrivning av Klara Regnös (2013) forskning om kvinnliga 
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chefer i kvinnodominerande yrken. Dessa två studier har jämförts för att kunna se om de kan 

ge en djupare insikt i hur det skiljer sig att som kvinna vara i en arbetsgrupp när man är i 

majoritet eller minoritet. 

Anna Wahl fann att kvinnorna i mansdominerande yrken var underordnade männen och 

utsattes för diskriminering i form av negativ särbehandling (Wahl 1992:280). Kvinnorna 

upplevde svårigheter och hinder i att göra karriär. De menade att detta var en följd av 

organisationernas mansdominerande struktur som bidrog till diskriminering (Wahl 1992:268). 

Arbetsplatserna där män var i minoritet visade däremot att männen trots detta fick en 

dominant position i arbetsgruppen. De hade större möjligheter att avancera i sina karriärer på 

grund av deras minoritet (Regnö 2013:266).  Männen erhöll ett stort handlingsutrymme, mer 

makt och blev eftertraktade och efterfrågade (Regnö 2013:276) Diskursen kring männen var 

positiv och bidrog till att de glorifierades (Regnö 2013:315-316). Enligt Regnö är 

mansglorifieringen ett tankesystem som finns på samhällsnivå om hur förträffliga män är och 

detta kommer till uttryck i organisationer (Regnö 2013:275). De stereotypa förväntningarna 

på könen skiljde sig åt och männen drog fördelar av dessa i sina karriärer medan kvinnorna 

endast tog del av dess negativa konsekvenser (Regnö 2013:227). Kvinnliga chefer på 

kvinnodominerande arbetsplatser visade sig ha en stor möjlighet att kunna välja ledarstil som 

inte baserades på det traditionella ledarskapet som är skapat efter manlig norm (Regnö 

2013:268).  Kvinnorna upplevde att deras kön inte hade någon betydelse i deras arbete som 

chefer. De ansåg sig inte behöva uppträda på något särskilt sätt på grund av deras kön. 

Kvinnornas kompetens ifrågasattes inte och misslyckades de med åtaganden sågs detta som 

individuellt och inte strukturellt (Regnö 2013:268). Kvinnornas majoritet gav dem även ett 

större handlingsutrymme (Regnö 2013:268). Detta skiljde sig från kvinnor i 

mansdominerande yrken som sågs som mindre kvalificerade än männen och hade stereotypa 

förväntningar på sig angående hur de skulle bidra till organisationen (Regnö 2013:267). 

Kvinnorna i mansdominerande yrken som uttryckt en strävan att nå en chefsnivå upplevde 

mer diskriminering än kvinnorna som inte uttryckte detta. De kvinnor som hade en 

chefsposition upplevde att de blivit utsatta för en mer direkt diskriminering jämfört med andra 

kvinnor som inte strävat efter att bli chefer i organisationen. Detta visade enligt Wahl på att 

de som bröt mot könsstrukturernas hierarki inom de mansdominerande yrkena upplevde mer 

motstånd i form av diskriminering (Wahl 1992:253).   
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Chefsrekrytering 
Forskning som behandlat chefsrekrytering utifrån ett könsperspektiv visade att 

respondenternas bild av en ledare sågs som manlig. Könen tillskrevs olika status som bidrog 

till att en karriär av kvinnor sågs som någonting som de hoppades på, medan männen 

förväntade sig detta (Linghag 2009:225-226). Männen uppfattades ha högre potential att bli 

ledare i jämförelse med kvinnorna. Detta berodde på att kvinnor sågs ha lägre kompetens och 

förväntningarna på att de ska kunna bli ledare var lägre. Linghag menar att detta berodde på 

en könsuppdelning där kvinnor och män tillskrevs olika egenskaper (Linghag 2009:261). 

Britt-Inger Keisu (2009) har forskat kring den kvinnodominerande äldreomsorgen samt 

mansdominerade verkstadsföretag. Inom verkstadsföretagen skapade diskursen skillnader 

mellan kvinnor och mäns egenskaper. Där sågs en stark koppling mellan ledarskap och kön i 

språket då män gavs stereotypa tillskrivande om att vara rationella, tydliga och besitta mer 

ledarpotential än kvinnor (Keisu 2009:320). Kvinnorna ansågs bland annat vara emotionella, 

eftertänksamma, lugna samt även för känsliga och elaka (Keisu 2009:131). Intervjuer med 

chefer på ledande positioner visade att cheferna uppfattade att kvinnor och män besitter olika 

egenskaper (Avoite 2004:24). Det fanns antaganden om att kvinnorna jämfört med männen 

inte var lika intresserade av att inneha en chefsposition (Avoite, 2004:22). Kvinnorna sågs 

som mer ambivalenta, ha lägre aspirationsnivåer och uppfattades lägga ner dubbelt så mycket 

onödig tid på arbetet i jämförelse med männen. De tillskrivna egenskaperna baserades på ett 

fåtal kvinnors ageranden. Avoite menar att dessa beteenden som beskrevs vara uppvisade av 

kvinnorna var formade efter hur organisationen och könsordningen såg ut inom företag men 

på grund av okunskap tillskrevs beteendena som kvinnliga egenskaper över lag (Avoite 

2004:24). Vidare menar Avoite att anledningen till att det fanns få kvinnor på ledande 

positioner berodde på en låg efterfrågan och utbud av dem. Männen som anställde och 

befordrade chefer utgick ofta från stereotypa uppfattningar om kön och ledarskap (Avoite 

2004:3). 

 
Forskning kring hur Svenskt näringsliv arbetar för att öka jämlikheten mellan könen visade att 

diskursen om ojämställdhetsfrågan startade på en individnivå men vidare beskrevs som ett 

problem för och om kvinnor (Jansson 2007:12, 51). Ojämlikheten beskrevs bero på att 

kvinnor inte återfanns på tillräckligt mycket ledande positioner inom företag och att antalet 

kvinnor borde öka på dessa positioner. Tillväxten skapade en diskurs om att kvinnor 

behövdes i arbetslivet snarare än att styrka att det borde bli mer jämställt. Jämställdheten 
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ansågs vara uppnådd när alla har samma möjligheter och rättigheter oberoende av kön 

(Jansson 2007:153).   

Kvinnor	  inom	  byggbranschen 
Annica Cettner (2008) har forskat kring kvinnliga civilingenjörer i byggbranschen. Studien 

visade att kvinnorna upplevde att byggbranschen var konstruerad för och av män (Cettner 

2008:7). Kvinnorna mötte motstånd, hade låg status och upplevde att de hade högre krav på 

sig än männen. Bilden av en ingenjör var byggd på manliga normer och detta bidrog till att 

kvinnorna har svårigheter att bli accepterade inom sin yrkeskategori. Orsaker till varför 

kvinnor slutade arbeta inom branschen var de manliga normer som fanns uppsatta, tillika en 

alltför manlig kultur samt struktur, vilket var missgynnande för kvinnorna inom fältet (Cettner 

2008:87,90). Kvinnorna var underordnade och utsattes för en negativ jargong och 

diskriminerande skämt. Männen avancerade fortare i sina karriärer och det fanns skillnader i 

lön och arbetsuppgifter beroende på vilket kön man hade (Cettner 2008:88). 
 

Sammanfattning 
Gemensamt för den tidigare forskningen är att de alla pekat på olika förutsättningar för män 

och kvinnor i arbetslivet. Män tillskrevs mer positiva egenskaper jämfört med kvinnor som på 

grund av detta hade det svårare att nå högre positioner. Diskursen som rörde kvinnor visade 

sig vara negativt laddad. Byggbranschen var konstruerad av och för män, vilket bidrog till att 

många kvinnor slutade och kände sig diskriminerade på dessa arbetsplatser. Den tidigare 

forskningen visade på tydliga problem för kvinnor på arbetsmarknaden i stort och inte minst 

inom byggbranschen. Detta styrker vår forskningsinriktning då vi ser att det finns mycket att 

få mer kunskap kring. Det har varit problematiskt att finna tidigare forskning med ett positivt 

förhållningssätt till kvinnors möjligheter på mansdominerande arbetsplatser. Detta har vi tagit 

i beaktning under vår forskning och strävat efter att varken utesluta eller förringa positiva 

samt negativa aspekter om kvinnornas upplevda arbetsmiljö.  Den tidigare forskningen som vi 

tagit del av har inte inriktat sig specifikt på kvinnliga chefer i branschen och därav har vi 

förhoppning om att vår studie ge en bredare bild av deras upplevelser. Då arbetslivet 

utvecklas och ändrar klimat över tid är det nyttigt att se till tidigare forskning för att kunna få 

en bild av hur branschen har utvecklas. 
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Teoretiska	  utgångspunkter 
Att använda sig av tidigare teorier är något Patrik Aspers redogör vikten av i sin bok 

“Etnografiska metoder” (2011). Utan teorier kommer forskaren se världen utifrån sin egen 

vardagsattityd utan att nå en vetenskaplig förståelse. Genom att använda sig av teorier går det 

att hämta stöd till det empiriska materialet som samlats in (Aspers 2011:14). De för studien 

valda teorierna och teoretikerna kompletterar varandra genom att bidra med olika 

infallsvinklar och fokus såsom känslor, könsskillnader, framträdande och ledarskap. Dessa 

presenteras följaktligen nedan. 

 

Subjektivitet 
Utifrån valt ämne där det är individers subjektiva upplevelser som står i fokus har vi således 

valt teori kopplad till detta. I boken “Kunskapssociologi” skriver Peter L. Berger samt 

Thomas Luckmann om internaliseringen av verkligheten (Berger och Luckmann 2011:153) 

vilket redogör för individers olika stadier till att bli fullvärdiga samhällsmedlemmar. 

Subjektivitetsperspektivet grundar sig främst i individers olika erfarenheter och kunskaper, 

vilket man kan likna vid en ryggsäck var person bär med sig som är full av just dessa. Detta 

bagage påverkar de val vi gör, vårt agerande och våra känslor inför saker och ting. 

Ryggsäcken handlar om hur en objektiv verklighet internaliseras och bildar nya erfarenheter 

och kunskaper personliga för en individ. Hur jag uppfattar verkligheten kontra hur 

verkligheten uppfattas institutionellt är alltså vad som gör det subjektivt (Berger och 

Luckmann 2011:172). 

 
Känslohantering 
Arlie Russel Hochschild, professor i sociologi, har författat en rad olika böcker med fokus på 

känslor ur ett sociologiskt perspektiv. Då denna studie bygger på ett subjektivitetsperspektiv, 

där personliga upplevelser samt känslor som ligger i fokus, är dessa begrepp nyttiga att ta i 

beaktning. Hochschild begrepp känsloregler beskriver hur individer definierar hur de bör eller 

icke bör känna i olika situationer. Dessa regler är ofta internaliserade och sätter även ramarna 

för vad vi kan förvänta oss att känna eller vad vi borde känna (Hochschild 2003:97,82). Vissa 

regler är universella medan andra varierar mellan olika grupper i samhället (Hochschild 

2003:99). Vidare menar hon på att könskoder är de kulturella förutsättningarna som individer 

har till hands i sociala sammanhang (Hochschild 2003:47). Koderna är inte fixerade utan 
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förändras genom tid (Hochschild 2003:48). Hochschild skiljer på den traditionella och 

moderna könskoden. Den traditionella könskoden är baserad på det mansdominerande 

samhället som norm och skiljer på manligt och kvinnligt. Den innefattar sociala regler för hur 

individer utifrån kön ska interagera och ger män mer makt i samhället (Hochschild 2003: 47). 

Den moderna könskoden har vuxit fram i takt med kvinnors utvidgning på arbetsmarknaden 

och feminismens framväxt. Koden ger sociala riktlinjer för att kunna nå jämställdhet mellan 

könen (Hochschild 2003:47). Den bidrar till mindre fokus på skillnader mellan könen och 

skapar en större makt till kvinnor (Hochschild 2003:48). 

Hochschild menar även att vi mixar koder i olika sociala situationer (Hochschild 2003:48). 

Detta sker i vardagen och inom arbetslivet. Kvinnor inom traditionellt manliga yrken kan ta 

sig an balanserande strategier där de mixar koder för att kunna vara feminina i en situation 

och mer maskulina i den andra. Detta bidrar till att kvinnor kan arbeta inom traditionellt 

manliga yrken utan att känna att de tappar sin femininet (Hochschild 2003:51). Hur väl detta 

stämmer överens med verkligheten är något vi har i åtanke vid kommande intervjuer. 

Känsloarbete innebär att individer undertrycker eller frambringar känslor i olika sociala 

situationer, för att kunna förändra ens känsloläge. Strävan efter att känna på ett önskvärt sätt i 

en viss situation behöver inte alltid lyckas, men är någonting som individen försöker påverka 

(Hochschild 2003:95). Typiskt kvinnliga egenskaper enligt exempelvis Keisu (2009:131) kan 

därför vara något de försöker undantränga som minoriteter på sin arbetsplats för att passa in i 

de rådande normerna och mansdominerade klimaten. 

Intryckstyrning 
Hochschilds teorier känns än mer relevant att använda för att möta och presentera nästa 

teoretiska perspektiv, nämligen Erving Goffmans “Jaget och maskerna” (2009). Boken är den 

svenska utgåvan av Goffmans “The presentation of Self in Everyday Life” som utkom 1959. 

Goffman har en rad för oss applicerbara begrepp, men som i vissa fall känns daterade. Han 

menar på att individer spelar en roll (framträdande) i olika sociala situationer, “till förmån för 

andra människor” (Goffman 2009:25). Detta kan är vad Goffman refererar till  konsten att 

styra intryck, eller intrycksstyrning, vilket är ett sätt för individer att anpassa sig efter andras 

uppfattningar om hur denne bör vara. Det innebär att du anpassar din fasad efter situationen 

du befinner dig i, vilket både kan ske på ett medvetet som undermedvetet plan (Goffman 

2009:28). Hochschilds teorier grundar sig till stor del i det Goffman säger, men hon kritiserar 

problemet med att Goffmans aktörer inte verkar fokusera på känslohantering till den grad som 

vore nödvändigt för att kunna styra deras sociala framträdanden (Hochschild 2003:91). Dessa 
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framträdanden kan påverkas av publikens uppfattning om hur aktören bör agera (Goffman 

2009:28). För att exemplifiera detta skriver Goffman: 

“[...] Läkare som drivs till att ge sina patienter placebos (blindtabletter), servicemän vid 

bensinstationer som resignerat kontrollerar däcktrycket åt ängsliga kvinnliga bilister, 

skobutiksbiträden som säljer skor åt kvinnliga kunder som passar dem precis men som uppger 

den storlek för dem som de helst vill höra” (Goffman 2009:26). 

 

Dessa framträdanden och hur vi påverkas av förväntningar på oss, ligger till grund för 

studiens frågeställningar och viktiga för oss att ta i beaktning. Vad som är intressant i citatet 

ovan, är hur Goffman använt sig av kvinnor i sina exempel. “Ängsliga kvinnliga bilister”, 

“säljer skor åt kvinnliga kunder” för att tydligt påvisa vardagliga interaktioner och hur vi 

rättar oss efter hur vi antar att kvinnorna i exemplet vill att vi ska agera.  Detta leder oss in på 

vår frågeställning som handlar om huruvida våra respondenter upplever att deras kön påverkar 

hur de behandlas på sin arbetsplats. 

Ett framträdande äger rum i en främre region (Goffman 2009:97). I denna region finns en rad 

normer uppsatta, vilka rör hur du som aktör behandlar den publik du har framför dig samt vad 

du kan förvänta dig att få tillbaka (Goffman 2009:98). Du förväntas agera efter de normer 

uppsatta för olika situationer. Då det är en mansdominerad bransch som studeras är det 

manliga normer som ligger i fokus.  Motsatsen till denna region är den Goffman refererar till 

som bakre regionen (Goffman 2009:101). Det är i denna region som aktörer har chansen att 

förbereda sig inför ett kommande framträdande och här förekommer inte lika tydliga 

normbildningar att agera utifrån i samma utsträckning som i det främre rummet. Även denna 

region kan tydligt kopplas till studien och våra frågeställningar genom att se till hur de 

kvinnliga cheferna förbereder sig inför ett möte med de manliga aktörerna och om könet har 

någon påverkan under dessa förberedelser. 

Könsskillnader 
Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök och Sophie Linghag har författat boken “ Det 

ordnar sig” som är en grundbok i organisationsteori och undersöker organisationer utifrån ett 

könsperspektiv (Wahl, Holgersson m.fl. 2011:17). Boken innefattar en stor mängd forskning 

inom området organisation och kön. Ett flertal av dessa forskningsbidrag har vi behandlat i 

kapitlet om tidigare forskning. Författarna menar att det sker könsordnande processer inom 

organisationer som delar upp könen efter normer. De könsordnande processerna innebär att 



	   14	  

kön görs, skapas och ordnas. Genom olika upprepande handlingar förmedlas den normativa 

uppdelningen och kön återskapas (Wahl, Holgersson m.fl. 2011:235). Normen för ledarskap 

är “formad av manlighet” och bidrar således till svårigheter att definiera ett kvinnligt 

ledarskap, då det avgränsas av könsordningen som sätter män över kvinnor (Wahl, 

Holgersson m.fl. 2011:242). Detta ger en djupare förståelse för de kvinnliga chefernas syn på 

sitt ledarskap och hur de förhåller sig till den manliga normen av hur en ledare bör vara. De 

talar även om en exkludering av grupper i organisationer, vilket inte allt för sällan påverkar 

just kvinnor. Detta kan ske för de exkluderande helt omedvetet då dessa handlingar kommit 

att bli ett naturligt sätt att handla i vissa situationer (Wahl, Holgersson m.fl. 2011:128). 

Exempel på detta kan vara att hålla formella möten på informella platser där alla grupper inte 

ses som välkomna. Kvinnor i minoritet på arbetsplatsen belyses som ett problem för dem i 

deras karriärer (Wahl, Holgersson m.fl. 2011:242). Män som är i minoritet, däremot, upplever 

mer positiva effekter i sin karriär till följd av detta i jämförelse med kvinnor i samma 

minoritetsposition (Wahl, Holgersson m.fl. 2011:243). Kvinnor inom byggbranschen är i klar 

minoritet och utgör ett tydligt exempel på det som författarna syftar på. 

 

Det är även intressant att se till vilken diskurs som förs inom organisationer för att kunna se 

hur strukturen i denna faller sig. Diskursen inom ledarskap är förankrad med manlighet och 

denna könsmärkning av ledarskapet leder till olika förutsättningar och bedömningar för män 

och kvinnor. Synen på män är att de besitter mer potential än kvinnor och drar fördelar av 

detta vid rekrytering. De får även mer erkännanden än kvinnor och detta leder till att synen på 

ens karriärmöjligheter styrs av männens överordnade gentemot kvinnor och även 

karriärmöjligheterna skiljer sig åt (ibid). Författarna pekar på forskning kring strukturer som 

fokuserar på social struktur samt organisationsstruktur. Social struktur ser mönster av normer 

och regler i socialt samspel medan organisationsstrukturer visar hur man delar upp 

arbetsuppgifter inom organisationer (Wahl, Holgersson m.fl. 2011:236).  Strukturer är 

resultaten av organisationers tidigare handlanden och får ofta materiella och fysiska 

konsekvenser för individer (Wahl, Holgersson m.fl. 2011:247). Strukturerna skapar och 

begränsar möjligheter, oftast är det kvinnor som hindras av strukturerna i organisationer 

samtidigt som männen belönas av dem. Detta sker främst omedvetet och ter sig inte uppenbart 

för människorna. Hindrandet av kvinnor sker till stor del genom osynliggörande, lite 

bekräftelse, dåligt stöd och låg befordringsgrad (Wahl, Holgersson m.fl. 2011:248). 

Ytterligare en struktur författarna pekar på är de könsstrukturer som finns att skönja. Dessa 

har “skapats utifrån föreställningar om kön och vad som är passande för män och kvinnor” 
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(Wahl, Holgersson m.fl. 2011:248). Att dessa strukturer återskapas beskrivs bero på hur vi, 

kvinna som man, sorteras utifrån kön och handlar utifrån detta. Det pågår alltså en 

“ömsesidighet i återskapandet” (Wahl, Holgersson m.fl. 2011:248). Författarna lyfter därmed 

fram bevis och exemplifierar hur olika strukturer i olika organisationer ser ut, och hur man 

mer eller mindre medvetet är med och upprätthåller dessa. Det är således intressant att se till 

hur pass införstådda aktörer är på fältet i dessa strukturer och om där finns en medvetenhet 

om hur man själv bidrar till detta. 

 

Rosabeth Moss Kanter skriver utifrån ett feministiskt perspektiv om organisationer samt 

ledarskap. Hon ger en djupare inblick i kvinnors position på arbetsmarknaden och behandlar 

problematiken som finns kring detta.  En ”maskulin etik” (Moss Kanter 1993:38) har tidigare 

varit urtypen för en bra ledare (”manager”). Denna etik inkluderar personlighetsdrag som 

“problemlösare” och “beslutsfattande”, drag som ansågs vara typiskt manliga (Moss Kanter 

1993:38). Att tillskriva kön olika egenskaper såsom Kanter beskriver kan även ses i den 

tidigare forskning vi tagit del av, något som styrker teorin om att det till stor del är könet som 

står i fokus, snarare än individer. Kanter menar att det ofta utifrån en rädsla att tappa kontroll 

skapas en sluten cirkel inom organisationer. Cirkeln består av medarbetare som känner tillit 

till varandra och har en fungerande kommunikation. Detta leder ofta till att gruppen försöker 

reproducera sig själva genom en selektion av kriterier för chefer där man ofta väljer att 

anställa dessa utifrån ett socialt och homogent urval (Moss Kanter 1993:88). Kvinnor och 

andra socialt diskriminerade grupper hamnar utanför urvalsgruppen då de inte anses besitta 

attribut som hängivenhet och lojalitet. Desto mer sluten och stängd cirkel är, desto svårare är 

det att komma in i denna och att dela makten med andra utanför den homogena gruppen. 

Även rörelsefriheten inom olika arbeten kan hindras genom till exempel korta karriärstegar, 

låga tak och svårigheter att befordras. Individer kan därigenom få svårigheter att utveckla sin 

karriär och kvinnor är en arbetstagargrupp som man kan finna har en sådan problematik 

(Moss Kanter 1993:159). 

Kanter menar att studier visar att om individer kommer in med hög status i en arbetsgrupp så 

bidrar det till att de får bättre kommunikation från medarbetare, blir lättare omtyckta och mer 

hörda. Det leder även till att dessa individer har större handlingsutrymme och inte bedöms 

lika hårt som de med låg status om de begår misstag (Moss Kanter 1993:193). Kvinnor som är 

i minoritet på arbetsplatser kan få en status i att vara Tokens som innebär att de blir symboler 

för hur man tror att kvinnor kan bete sig. Detta blir sedan ett sätt att se på hur man tror att alla 

kvinnor är. Kvinnorna kan få fördelar av att vara annorlunda då de synliggörs mer i 
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organisationen men det kan även bidra till att de känner sig ensamma och utanför. Kvinnorna 

kan då försöka anpassa sig efter kulturen inom organisationen och det kan bidra till att de 

förlorar sig själva. Kanter menar att detta inte sker på grund av att man är kvinna i en 

mansdominerad organisation utan att alla som hamnar i minoritet kan ses som Tokens (Moss 

Kanter 1993: 233). 

Yvonne Hirdman menar att det finns ett stereotypt genuskontrakt vilket återskapar mönster 

och är internaliserat i samhället. Hirdman menar att detta kontrakt är kulturellt nedärvt och är 

en överenskommelse av könens skilda rättigheter, förpliktelser och skyldigheter, och vittnar 

om ett strukturellt tvång riktat mot båda könen samtidigt som (Hirdman 2001:84). Det finns 

en grunduppfattning om att män ska ta hand om kvinnorna och försörja dem (Hirdman 

2001:85). Det stereotypa och idealtypiska kontraktet som tilldelar mannen ansvaret, 

beskyddandet och försörjningen medan kvinnan ansvarar för barnafödande och 

hushållssysslor markerar att könen har skilda positioner och kontrasterande förutsättningar 

(Hirdman 2001:23).  

Tillämpning	  av	  teori 
Varje enskild teori räcker inte för att uppnå en djupare förståelse inom det aktuella fältet. Det 

är genom att koppla dem samman i en kontext de kommer till sin rätt. De olika teoretikerna 

tar avstamp i olika begrepp, vilka gemensamt bidrar till den ökade förståelse vi ämnar uppnå 

med vår studie. Kön, struktur och ledarskap ligger till grund för våra frågeställningar och det 

är främst Goffmans teori om intrycksstyrning vi kommer ta fasta på då detta begrepp 

innefattar såväl implicita som explicita undertoner applicerbara på vårt syfte. 
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Metod 

Kvalitativ	  metod 
Det empiriska materialet till denna studie har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Enligt 

Aspers innebär en kvalitativ ansats att forskaren ifrågasätter förgivettagna antaganden och har 

en strävan efter att förstå det som studeras via distinktioner i närmanden (Aspers 2011:14). 

Kvalitativa metoder är mellanmänskliga då forskaren interagerar med individerna i fältet 

samtidigt som denna antar en forskarroll för att nå en djupare förståelse kring fenomenet som 

studeras (Aspers 2011:33).  När man använder sig av kvalitativa metoder är det av vikt att tala 

om hermeneutiken, vilket är sambandet mellan förståelse och tolkning. Genom att sätta sig in 

i fältet, får man ökad förståelse för aktörernas handlande. Detta kan ses som en “hermeneutisk 

cirkel”, vilket förklaras som en process där delen förstås i förhållande till helheten och vice 

versa (Aspers 2011:41) Vi har försökt uppnå en ökad förståelse för kvinnorna genom 

intervjuer som fokuserar på deras subjektiva upplevelser. Att utgå från ett 

subjektivitetsperspektiv innebär att forskaren når sin förståelse av individernas handlingar och 

aktiviteter genom att ta del av deras uppfattningar och mening om omvärlden (Aspers 

2011:29). Aspers menar även att forskare bör använda sig av första och andra ordningens 

konstruktioner. Första ordningens konstruktioner innebär att se till individers livsvärld när 

man genomför en undersökning för att sedan kunna koppla detta till vetenskapliga teorier som 

är andra ordningens konstruktioner (Aspers 2011:46). Genom att se till sociala gruppers 

livsvärld undersöker forskaren de gemensamma nämnarna för deras beteenden och uttryck. 

Hur individerna i gruppen pratar, för sig och vilken maktdynamik som återfinns är exempel 

på vad man som forskare tittar på för att kunna förstå deras livsvärld (Aspers 2011:47). 

Kodning 
Vartefter de inspelade intervjuerna genomförts transkriberades materialet för att i text kunna 

återspegla intervjun och få den så autentisk som möjligt. Transkriberingarna låg till grund för 

den kommande kodningen som utgjordes av utvalda teman lämpade för att se till likheter 

samt skillnader mellan våra respondenters uppfattningar kring sitt arbetsklimat. Dessa teman 

strukturerades upp i ett kodschema som fungerade som en mall för att strukturera materialet 

på ett överskådligt sätt (se bilaga 1). Kodschemat baserades från koder hämtade ut teorin 

(Aspers 2011:172). Dessa koder var arbetsmiljö, intrycksstyrning, känslohantering, 

könsfördelning samt stereotypa antaganden gällande könsskillnader. Till detta skapade vi 

kodhänvisningar som beskrev vad varje enskild kod innebar (Aspers 2011:168).  I 
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kodschemat använde vi oss av marginalmetoden. Varje kod tilldelades en färg för att markera 

ut väsentlig information för det vi ville finna svar på i materialet (Aspers 2011:185). 

Urval 
Relaterat till vårt syfte med undersökningen baserades urvalet på våra respondenter utifrån 

kön samt vilken anställning de hade. Urvalsgruppen bestod av sex kvinnor inom 

byggbranschen med varierande chefspositioner och åldrar. Deltagarna sökte vi främst efter 

genom olika byggföretags hemsidor på internet och även genom kontakter som vi kände från 

tidigare. Vi skickade ut mail till cirka fyrtio kvinnor i Stockholm, Uppsala och runtom i 

Mälardalen där vi beskrev studien och dess syfte. Vi strävade efter att genomföra cirka tio 

intervjuer men på grund av svårigheter att få tag på respondenter kunde vi enbart genomföra 

sex stycken. Detta är något som ytterligare stärker det faktum att det är en mansdominerad 

bransch och visar varför det är intressant att intervjua kvinnorna inom denna då de är få i 

antal.  

Intervjuerna 
Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Denna metod innebär att 

forskaren följer en intervjuguide (se bilaga 2) med fasta frågor samt även har möjlighet att 

ställa följdfrågor till respondenten utöver denna (Aspers 2011:143). Detta ansåg vi var mest 

lämpligt för intervjuerna då vi ville hålla oss till konkreta teman men samtidigt kunna ha 

möjligheten att få ut så mycket information om respondentens uppfattningar som möjligt 

genom att kunna följa upp vissa svar från denna. Redan under förstudien genomförde vi en 

intervju genom mailkontakt med en kvinnlig chef inom byggbranschen. Detta gav oss svar på 

vilka intervjufrågor som var relevanta för vår huvudstudie (Aspers 2011:16).  Intervjuerna 

genomfördes gemensamt av oss båda två, vilket både kan ses som negativt och positivt. Den 

negativa aspekten av detta är att respondenterna kan känna sig i underläge när man är två, 

men det var ingenting som vi märkte av under intervjuerna. Det positiva var att vi kunde 

hjälpas åt under intervjuerna och underlättade att ställa följdfrågor för att få fram så relevant 

och intressant information som möjligt. Fem av respondenterna träffade vi personligen på 

deras arbetsplatser och en skedde genom mailrespondens. Att denna skedde skriftligt berodde 

på tidsbrist från respondentens sida och var således inget aktivt strategiskt val från vår sida. 

Längden på intervjuerna varierade. Den kortaste varade i cirka 30 minuter och den längsta i 

cirka en timme. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Vi har inkluderat 

pauser, skratt och gester i de intervjuer som inte genomfördes via mailrespondens. Samtliga 

intervjuer ägde rum under april och maj månad 2014. 
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Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet 
Aspers menar att en god validitet innebär att man mäter det studerade på ett korrekt sätt 

(Aspers 2011:249) och reliabilitet förklaras uppnås när det studerade mäts på ett tillförlitligt 

sätt (Aspers 2011:248) Validiteten och reliabiliteten i studien är god då den syftat till att 

kartlägga kvinnors subjektiva upplevelser och detta har skett genom att de själva fått beskriva 

hur de ser på sin position som kvinna och chef. Validiteten styrks ytterligare av att vi 

intervjuat semistrukturerat och därmed har haft en klar guide för att intervjun ska fokusera på 

vårt valda område samtidigt som det lämnat utrymme för respondenterna att utveckla deras 

egna upplevelser. 

Vår studie är byggd på ett fåtal kvalitativa intervjuer vilket inte är tillräckligt för att kunna dra 

några generella slutsatser gällande kvinnliga chefer på mansdominerade arbetsplatser. Det vi 

studerat är högst subjektiva uppfattningar och kan därför inte stå till svars för hela branschen. 

Etiska	  överväganden 
De etiska aspekterna har som bör enligt Aspers tagits i åtanke innan intervjuer utförts och vi 

har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer genom hela studien (Aspers, 2011:15). 

Vetenskapsrådet redogör för fyra allmänna krav som ligger till grund för att genomföra en 

etiskt försvarbar forskning, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6) Informationskravet 

(Vetenskapsråden 2002:7) innebär att forskaren tydligt redogör för sina informanter angående 

forskningens syfte. Detta var något som vi redan vid första kontakten med respektive 

informant klargjorde, då studiens inledande syfte samt frågeställningar bifogades i de mail 

som skickades ut. Vi klargjorde även frivilligheten i att ställa upp, samt att ett första 

accepterande från deras sida inte var bindande. Vi ställde även frågan gällande inspelning av 

intervjun, vilket var något samtliga respondenter godkände. Samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet 2002:9) går lite hand i hand med informationskravet, då vi genom vår 

mailkonversation med respondenterna hämtade samtycke från deras sida gällande delaktighet 

i vår studie. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12) var något vi tryckte extra på, 

då det innefattar regler gällande sekretess. Respondenterna kände till vilken urvalsgrupp de 

tillhörde, nämligen kvinnliga chefer inom byggbranschen vilket inte skulle kunna censureras. 

Vad som däremot inte skulle framgå var deras samt företagets namn och inte heller uppgifter 

som på något sätt skulle kunna härleda till dem. Det inspelade materialet samt 

minnesanteckningar skulle omedelbart raderas efter transkriberingen, vilken enbart vi 
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författare samt eventuellt en examinator skulle få ta del av. Detta går under rubriken för 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:14). Då vårt syfte med studien var att se till kvinnors 

subjektiva erfarenheter inom fältet var intervjufrågorna till stor del av personlig karaktär, 

vilket kan ha upplevts som känsligt i vissa fall. Vi var således väldigt noga med att poängtera 

anonymiteten i mailen och inledningen av intervjuerna. Detta upplever vi har bidragit till att 

våra respondenter känt sig mer trygga med att dela med sig av sina erfarenheter då det kan 

vara negativt för dem och deras företag om studien går att härleda till dem. 
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Resultat	  och	  analys	   
 
Analysen och resultatet av materialet har delats in i sex olika teman som innefattar företagens 

strukturer, könsfördelning, stereotypa uppfattningar om könsskillnader, arbetsmiljö, 

känslohantering samt intrycksstyrning. Dessa kommer att presenteras nedan och några av dem 

kommer även ha tillhörande underrubriker. Det första temat är företagens strukturer och visar 

hur företagen organisatoriskt sätt är uppdelade. Sedan följer temat könsfördelning som ger en 

beskrivning av hur könens fördelning ser ut på respondenternas olika arbetsplatser. Temat 

som behandlar stereotypa uppfattningar om könsskillnader beskriver kvinnornas 

uppfattningar om hur individer beroende av deras kön agerar och förväntas agera i olika 

situationer. Detta belyses utifrån respondenternas syn på kvinnor i branschen samt även hur 

de upplever att andra i organisationerna ser på dem. Under rubriken arbetsmiljö beskrivs hur 

kvinnorna upplever deras psykiska arbetsmiljö. Därefter följer en tematisering gällande 

känslohantering som påvisar de olika typer av känslor som uppstår i arbetet och hur 

kvinnorna hanterar dessa. Till sist presenteras temat intrycksstyrning som beskriver om och 

hur kvinnorna agerar efter de förväntningar som de upplever sig ha från omgivningen. 

“Informanterna”, “kvinnorna”, “mellancheferna” samt “kvinnliga cheferna” är synonymt med 

våra respondenter och benämns på olika sätt av stilistiska skäl. 

 
 
Företagens	  strukturer 
 
Syftet med vår studie var att se till kvinnliga chefer inom den mansdominerade 

byggbranschen och undersöka hur dessa kvinnor upplever deras arbetsklimat. Då det 

sociologiskt intressanta i detta är att de besitter en minoritetsposition har vi strävat efter att få 

en bild av hur könsfördelningen ser ut på respondenternas arbetsplatser. Det har visat sig att 

denna fördelning skiljer sig åt beroende på vilken del av företaget man arbetar inom, men 

oavsett om kvinnorna inte är i minoritet i deras närmsta arbetsmiljö har de kontakt med övriga 

delar av företaget där majoriteten består av män. Detta sätter dem i en minoritetsposition i 

företaget överlag och styrker vår tidigare bild av hur dessa organisationer ser ut. Samtliga 

respondenters arbetsplatser har visat sig ha likartad struktur av arbetsdelning och de har 

beskrivit organisationerna som bestående av tre olika dimensioner. Vi kommer beskriva dessa 

för att kunna ge en bild av hur företagens struktur ser ut samt för att kunna beskriva 

kvinnornas upplevelser av det skilda arbetsklimatet som finns inom dessa områden. Högst 

upp är ledningsgrupperna och de högsta cheferna som har övergripande ansvar över 
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organisationerna. Därefter kommer den nivån i organisationen som vi kallar för 

kontorstjänsterna. Här arbetar de anställda på kontoret och våra respondenter på dessa poster 

kommer vi benämna som mellanchefer. Till sist har vi produktionen där byggarbetare, 

hantverkare och andra anställda på byggarbetsplatserna arbetar samt även platschefer och 

arbetsledare.  
 
Storleken på samtliga respondenters företag varierar men det med minst antal anställda har en 

personalgrupp bestående av cirka 200 personer. Alla våra respondenter besitter olika 

chefspositioner. En av kvinnorna är med i ledningsgruppen på sitt företag som hon även är 

delägare i. Fyra av respondenterna benämner vi som mellanchefer och de har alla olika typer 

av chefstjänster på kontorsnivå. En av respondenterna har en chefstjänst på ett kontor men 

skiljer sig från övriga respondenter då hon även arbetar mot produktionen vilka hon har ett 

nära samarbete med. Hon är således den enda intervjuade kvinnan med personliga 

erfarenheter av att arbeta som chef inom produktionen. Kvinnornas olika positioner har visat 

sig påverka deras upplevelser av arbetsmiljön på olika sätt. Många av respondenterna har 

liknande upplevelser men vi kan se att dessa ibland skiljer sig åt beroende på vilken position 

de har i företagen.  
 
 

Könsfördelning 
 
En gemensam nämnare för samtliga respondenter är hur könsfördelningen på deras företag ser 

ut. Byggarbetarna, platscheferna och arbetsledarna ute på produktionen utgörs av en klar 

majoritet av män. Kontorstjänsterna består av en allt tydligare jämvikt mellan könen. Det är 

på senare år som fler kvinnor kommit att bli en naturlig del av kontoret och samtliga 

respondenter har uppgett att könsfördelningen på dessa positioner har gått från att bestå av 

mestadels män till att bli mer jämlik. På de allra högsta chefsposterna i ledningsgrupperna 

finns en övervikt av män.  
 

“Åh gud nej, jag skulle säga… Om vi säger att vi är 200 anställda så är vi ju max 15 kvinnor, 

och alla jobbar på kontoret” 

 

Detta svar gav en kvinnorna som arbetar som mellanchef på ett kontor när hon fick frågan om 

huruvida könsfördelningen på företaget är jämnt fördelad. Att kvinnor har blivit en naturlig 

del av kontorstjänsterna på företagen menar samtliga respondenter är ett tecken på att 
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byggbranschen har förändrats i fråga om könsfördelningen. Detta förklaras kunna bero på det 

faktum att många kontorstjänster ses som typiskt kvinnliga.  
 

“[...]	  på	  något	  sätt	  känns	  det	  ju	  som	  att	  det	  är	  ganska	  naturligt	  att	  det	  är	  tjejer	  som	  jobbar	  

med	  ekonomi.” 
 
Detta var ett svar vi fick på frågan om vad vår respondent trodde den tydliga uppdelningen av 

könen berodde på. Det går att skönja en uppfattning om att kvinnor lämpar sig bättre på vissa 

delar i en organisation, vilket tycks vara de positioner som inte är typiska eller helt unika för 

byggbranschen. Majoriteten av våra respondenter menar att det inte är något anmärkningsvärt 

att positionen som ekonomichef innehas av en kvinna, oavsett i vilken typ av bransch det 

handlar om. Samtidigt så har det inte sett ut så i branschen tidigare där män varit i majoritet 

på alla positioner i företagen och kvinnor har setts som unika oavsett vilken anställning de 

haft. Vi anser att detta är ett bevis för att branschen går åt rätt håll gällande könsfördelningen.  
 

Samtliga respondenterna menar att den största förändringen gällande könsfördelningen har 

skett på kontorstjänsterna men att fördelningen i ledningsgrupperna samt i produktionen 

fortfarande är väldigt ojämn. Där utgör fortfarande männen en klar majoritet bland de 

anställda. En respondent som arbetar som mellanchef på ett kontor uttryckte sig på följande 

sätt om könsfördelningen i företagets ledningsgrupp:  
 

“Männen arbetar med företagets kärnkompetens och de kvinnor som finns representerade 

jobbar i stödfunktioner. Så det sätter en prägel på hela styrningen av bolaget. Det har varit 

en ganska hög rotation på kvinnor som är i koncernledningen och man kan ju fråga sig vad 

det handlar om”. 
 
Respondenten berättar om en klar övervikt av män i bolagets ledningsgrupp och menar på att 

hon inte vet om kvinnorna slutat där frivilligt eller har blivit avskedade från positionerna. Hon 

menar att dessa män har haft sina poster länge i företaget, är trygga i sina positioner och 

arbetssätt samt håller varandra om ryggen. Männen ansvarar för företagens kärnverksamhet 

samtidigt som kvinnorna i ledningen endast är anställda som en del i dess stödfunktioner. Vi 

tolkar detta som att respondenten upplever att kvinnor har svårigheter att komma in i 

ledningsgruppen på grund av deras kön. Två andra respondenter har även de vittnat om att 

ledningsgrupperna består av en majoritet av män.  Detta kan förklaras genom Kanter som 

menar att det i organisationer ofta skapas en sluten cirkel bestående av medarbetare som man 
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tror man kan ha en god kommunikation med och lita på. Dessa grupper strävar ofta efter att 

reproducera sig själva genom att anställa chefer utifrån ett homogent urval (Moss Kanter 

1993:88). Hon menar även att individer gärna rekryterar personer som liknar en själv, vilket 

kan vara en orsak till att rekryteringsprocessen inte alltid gynnar mångfalden. Detta leder till 

att socialt diskriminerade grupper som i detta fall utgörs av kvinnor, har sämre möjlighet att 

få anställningar då de inte ses som att besitta egenskaper av hängivenhet och lojalitet.  
 

“Det finns alltid en risk att du rekryterar någon som ser ut som dig själv [...]” 

 
Desto mer homogen en arbetsgrupp är, desto svårare blir det för utomstående att komma in i 

denna. Detta påverkar även kvinnornas karriärer då de har svårigheter att befordras (Moss 

Kanter 1993:159).  Vi tolkar det även som att kvinnornas historiska minoritet i 

byggbranschen kan påverka hur ledningsgrupperna ser ut. Det har tagit tid för kvinnor att 

etablera sig i branschen, men de har som tidigare nämnt kommit att bli en naturlig del av 

organisationerna på dess mellannivåer. Att kvinnor ännu inte i samma utsträckning tagit 

samma plats på de allra högsta chefsposterna tror vi bara är en fråga om tid. Acceptansen och 

klimatet är i ständig förändring, om än långsam. Att andelen kvinnor ökat på vissa positioner 

ser vi enbart som ett bevis på att även övriga delar av organisationerna är på väg att nå en 

jämnare könsfördelning.  
 
Inom produktionssektorn på företagen pekar samtliga respondenter på en avsaknad av 

kvinnor. Denna könsfördelning är därmed jämförbar med hur den ser inom ledningsgrupperna 

i företagen. Branschen lyckas inte attrahera kvinnor till dessa områden och detta menar vi 

leder till svårigheten att befordra kvinnor inom denna sektor, vilket bidrar till att de kvinnliga 

cheferna inom området är få till antalet.  

 
Stereotypa	  uppfattningar	  om	  könsskillnader	   
 
Alla våra respondenters svar vittnar om att det finns stereotypa uppfattningar om manlighet 

och kvinnlighet inom byggbranschen. Vi kan se att kvinnorna har en del stereotypa 

uppfattningar om detta samt att deras medarbetare även de besitter olika typer av dessa 

generaliseringar gällande kön. Detta kan kopplas till Hirdmans begrepp om det stereotypa 

genuskontraktet som innebär att samhället delar in män och kvinnor i olika fack (Hirdman 

2001:84).  Detta kontrakt beskrivs som en överenskommelse av könens olikheter och 

funktioner och innefattar aspekter av att mannen är stark och måste ta hand om kvinnan, som i 

sin tur beskrivs som svag och behöver försörjas (Hirdman 2001:85).  
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Respondenternas åsikter kring kvinnors möjlighet att nå chefspositioner inom byggbranschen 

går isär. Ungefär hälften av respondenterna menar på att det finns en traditionell syn på 

ledarskap som är skapad efter manlig norm. Detta kan kopplas till Wahl, Holgersson med 

flera som menar att normen för ledarskap ses som manlig och bidrar till att kvinnor har svårt 

att definiera sig som chefer (Wahl, Holgersson m.fl. 2011:242). Detta styrks även i Kanters 

teori om den maskulina etiken där även hon menar att ledarskap definieras som manligt 

(Moss Kanter 1993:38).  
 
“Ja dom frågade liksom om HAN hela tiden. Det är faktiskt en tjej som är VD här! Vi 

ville liksom poängtera det för det är ju ovanligt ändå”.  
 
Detta är ett utdrag från en av våra intervjuer som visar uppfattningar om att ledarskap är 

förknippat till maskulinitet som norm. Den citerade respondenten känner en viss matthet över 

att det i mångas ögon är en självklarhet att anta och fråga efter en “han” när de vill ha kontakt 

med kvinnans VD på företaget. Antaganden om att det är en man som är VD kan även bero på 

det faktum att det är ovanligt med kvinnor i branschen och att företagens ledningsgrupper 

mestadels består av män.  
 

Den andra hälften av respondenterna menar att det inte spelar någon roll om man är man eller 

kvinna för att kunna bli påtänkt som chef inom deras organisation. De tror att 

chefsrekryteringen utgår från hur man är som person snarare än om man är man eller kvinna. 

Då våra respondenter själva uppnått en högre position trots det faktum att de är kvinnor visar 

att det är möjligt att vara kvinna och avancera i byggbranschen. Att kvinnorna på dessa 

positioner är få till antalet kan enligt oss bero på att de är i minoritet överlag på företagen. När 

kvinnor blir en mer naturlig del av byggbranschen kan deras låga antal på chefspositioner 

således komma att öka.  
 

Vi har inte kunnat finna någon gemensam nämnare för de olika uppfattningarna om kvinnors 

möjligheter att nå chefspositioner inom byggbranschen. De olika uppfattningarna beror 

således inte på vilken chefsposition kvinnorna besitter eller huruvida de blivit 

direktrekryterade eller klättrat inom företaget. Detta resultat kan enligt oss bero på att det i 

organisationerna är tudelat. Det är trots allt chefer vi talat med som uppnått en viss position, 

dock främst på mellannivå. Tittar de upp i ledningen eller ner på produktionen tycks läget där 
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te sig annorlunda då dessa chefsposter fortfarande domineras av män. Detta kan förklara 

varför de ser olika på deras chanser att avancera, då möjligheterna skiljer sig åt beroende på 

inom vilken del av branschen man strävar efter att nå en chefsposition.  
 

Tre av våra respondenter uppgav sig även tro att kvinnor aktivt väljer bort att göra karriär 

inom byggbranschen. Förklaringarna till detta går även här isär. En respondent menar att det 

beror på att kvinnor generellt sett är mer intresserade av andra saker än att göra karriär och 

menar på att familjelivet och fritiden kan vara orsaker till att man väljer bort en detta. Två av 

respondenterna menar att när kvinnor väljer vilket yrke att utbilda sig till väljer de bort 

byggbranschen då de vet att det är en tuff jargong inom denna och att det hårda klimatet 

kommer göra så att de inte kommer trivas.   
 

Alla kvinnorna upplever även att de ses på med andra ögon på grund av deras kön. En av våra 

respondenter, tillika VD på företaget hon jobbar på, menar att hon upplevt att hon inte haft 

samma karriärmöjligheter då hon inte varit ett alternativ för olika poster inom företagets 

ledningsgrupp. Detta anser hon bero på att hon är kvinna och är någonting vi visat på tidigare, 

ledningsgrupperna utgörs till största del av ett homogent urval. Detta styrker även det vi 

tidigare uppmärksammat, svårigheten att nå en chefsposition på mellannivå tycks inte vara en 

könsfråga, vilket de högre posterna är. Då denna respondent är den enda av våra intervjuade 

kvinnor som besitter en sådan position är hon den enda med personlig erfarenhet av att arbeta 

inom detta klimat. Men, upplevelsen av detta styrks av en annan respondent på 

mellanchefsnivå, som menar att hon upplevt att det finns svårigheter för kvinnorna att arbeta 

högst upp i organisationerna.  Detta var något vi ville gå djupare in på med kvinnan som hade 

direkt erfarenhet av detta, men respondenten markerade tydligt att detta var någonting som 

hon inte ville dela med sig av och därför lämnade vi ämnet. Detta tolkar vi som en för henne 

känslig punkt då hon upplevt hinder på grund av hennes kön i karriären.  Enligt Wahl, 

Holgersson med flera så finns det olika strukturer i organisationer, vilka är strukturer som 

begränsar kvinnor i deras karriärer. Detta sker omedvetet och visar sig genom att kvinnorna 

osynliggörs, får lite bekräftelse, sämre stöd än männen och har en lägre befordringsgrad 

(Wahl, Holgersson m.fl. 2011:247- 248). Även Kanters begrepp maskulin etik kan ge en 

djupare förståelse gällande detta. Den maskulina etiken innebär att personlighetsdrag som 

“beslutsfattande” och “problemlösande” har tillskrivits män och därigenom bidragit till att 

männen setts som de idealiska ledarna i organisationer (Moss Kanter 1993:38). Vi menar att 

detta kan vara en förklaring till kvinnans upplevelse av att inte bli tilltänkt för olika poster i 
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företaget då hon upplever att hon inte setts som ett alternativ till dessa på grund av hennes 

kön. Detta visar att organisationerna i många fall har djupt rotade föreställningar av att män 

ska finnas på höga positioner och är såldes stereotypa uppfattningar av vad som är manligt 

och kvinnligt. Samtidigt som denna negativa bild har kommit fram genom intervjuerna har 

även positiva aspekter framgått. En av respondenterna som arbetar på en av de största bolagen 

i branschen berättade att  de har en årlig undersökning för att se vilka personer som utmärker 

sig i företaget och ses ha potential att bli framtida ledare. Denna undersökning visade att 

majoriteten av dessa potentiella ledare var kvinnor och respondenten menade att detta var 

deras framtida rekryteringsbas. Detta menar vi är ett av de tecken vi ser som pekar på att 

organisationerna är i förändring till att blir mer jämlika och att kvinnors karriärmöjligheter i 

branschen har ökat. En annan fördel som framkommit är vad de två av våra respondenter med 

renodlat personalansvar vittnat om, vilket är att kvinnor generellt sett ses som mer 

omtänksamma. Detta tror de kan ha bidragit till att personalen, män som kvinnor, har lättare 

att anförtro dem saker och ting som inte nödvändigtvis innefattar arbetsrelaterade saker. 

Avsaknaden av kvinnor på produktionssidans arbetarpositioner, såsom 

hantverkare, uppfattade flera av de intervjuade bero på det fysiskt krävande arbete som där 

utförs, något de ansåg som mer lämpat för män. 

 

“Jag skulle snarare tycka synd om den tjejen som hamnade på en arbetsplats med tjugo 

riktigt såhär manhaftiga män liksom. Det gäller ju att man är en ganska tuff och stark tjej då 

liksom. Som kan ta klimatet som ändå är liksom…” 

 
Det skulle med andra ord krävas en både fysiskt och psykiskt stark kvinna för att för att klara 

av denna typ av arbete, vilka flertalet av respondenterna menade att det råder stor brist på. 

Dessa tillskrivningar av egenskaper kan åter igen ses utifrån Hirdmans genuskontrakt, då 

dessa är kulturellt inneboende uppfattningar om vad som är manligt respektive kvinnligt 

(Hirdman 2001: 85).  Kvinnor ses i det här avseendet som mindre fysiskt kapabla än männen 

till skillnad från det ovan beskrivna uppfattningarna från flertalet av respondenterna som 

menar att ens kön inte spelar någon roll i chefsrekryteringen. Här upplever kvinnorna att 

individers kön spelar stor roll då det psykiska går att anpassa efter manliga normer, men din 

fysiska förmåga är vad den är.  
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Arbetsmiljö 
Samtliga kvinnor som vi intervjuat har berättat om en speciell kultur som finns inom 

byggbranschen och att denna innefattar en viss jargong. Detta verkar vara någonting som 

funnits länge och är väl rotat i organisationerna. Även den tidigare forskning vi tagit del av 

angående kvinnor i byggbranschen styrker detta faktum (Cettner 2008:88). Nedan följer en 

beskrivning av kvinnornas upplevelser av att arbeta inom byggbranschen och svårigheterna de 

möter. Vi kommer dela upp detta i tre rubriker, som var och en går djupare in i de olika 

delarna av organisationerna. Dessa är produktionen, kontorstjänsterna samt högsta ledningen.  
 

Produktionen 
Produktionen är som tidigare nämnt den del av organisationerna som innefattar byggarbetare, 

hantverkare och andra arbetare. Här återfinns även chefer vilka benämns som platschefer samt 

arbetsledare.  
 

”Jag tror tyvärr det är lite svårt för det är en viss jargong. Det kanske vore jättebra att 

blanda upp med lite tjejer så de får tona ner sig lite, så att det blir ett annat klimat”. 

 
Återkommande uttryck under alla intervjuer är ordet ”jargong”. Denna jargong beskrivs som 

ett förhållningssätt som är grabbigt, hårt och är en stor del av kulturen inom branschen. 

Samtliga respondenter menar att denna kultur främst återfinns inom produktionen.  En orsak 

till detta kan enligt en av respondenterna vara att det är flera olika yrkeskategorier som 

samarbetar på samma byggarbetsplatser, vilket leder till ett tänk där man sköter sitt eget 

arbete för att man endast känner ansvar för sin del i produktionen. Samtliga respondenter 

menar att man i produktionen har fördelar av att stå på sig och ha en tuff attityd vilket bidrar 

till ett klimat där arbetarna har ett hårt förhållningssätt i samspråk med varandra. 

Respondenterna menar även att det borde finnas fler kvinnor på arbetsplatserna då detta skulle 

bidra till en förmildring av klimatet. Kvinnorna tror då att jargongen skulle förändras till att 

vara mer positiv och arbetsgrupperna skulle få större tillgång av den kompetens som för 

närvarande går förlorad. Respondenterna anser att det är viktigt att ta del av all kompetens då 

det finns brist på sådan arbetskraft inom byggbranschen. Om kvinnor då väljer att sluta så 

förloras mer kompetens inom yrket och detta beskrivs som någonting vanligt förekommande i 

några av företagen. En av respondenterna menar att de händer att kvinnor hoppar av halvvägs 

in i deras karriärer för att de inte orkar med klimatet som de omges av.  
 

”Antingen är man oöm och verkligen vill det. Eller så hoppar man av”.  
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Detta styrks av en annan respondent som berättar om en kvinnlig kollega som slutade arbeta 

inom byggbranschen på grund av klimatet. Detta såg respondenten som ett stort nederlag för 

företaget.  Två respondenter har erfarenheter av att arbeta inom fastighetsbranschen och 

menar att det finns en trevligare stämning på dessa arbetsplatser i jämförelse med 

byggbranschen. De menar att könsfördelningen där är mer jämlik och detta menar de kan vara 

förklaringen till att det upplevs som ett trevligare arbetsklimat. Vi menar på att 

respondenternas upplevelser om arbetsklimatet visar på att hela branschen är väldigt hård och 

anställda måste stå upp för sig själva och vara starka för att komma någonstans i sina karriärer 

eller för att passa in i arbetsgrupperna. Intervjuerna visar att både män och kvinnor har 

svårigheter att få stöd i sitt arbete och det har framkommit att det finns problem kring att 

samarbeta på arbetsplatserna. Dock är det enligt våra respondenter svårare att vara kvinna än 

att vara man och arbeta inom branschen. Kvinnornas arbetsklimat verkar vara mer 

problematiskt än männens då flertalet av respondenterna menar på att de stöter på hinder i 

samarbetet med sina kollegor på grund av deras kön.  

 
Kontorstjänsterna	   
Dessa tjänster innefattar en rad olika yrkesgrupper med ansvar för bland annat ekonomi, 

personal och inköp. Det är på dessa positioner vi finner majoriteten av våra respondenter, men 

då på chefsposter inom varierande områden.  
 

” [...] det kommer in en man i 53-års åldern och säger samma sak som mig och så lyssnar 

man direkt på det fast jag kanske sagt det fem gånger innan”. 

 

Kvinnans upplevelse av att inte bli hörd kan förklaras enligt Kanters teori om att individer 

som har lägre status i arbetsgrupper ofta får sämre kommunikation från medarbetarna och inte 

blir lika hörda. Detta leder till att dessa individer får mindre handlingsutrymme (Moss Kanter 

1993:193). Under intervjuerna har detta visat sig genom att kvinnorna upplever att de får 

kämpa hårdare än männen på deras arbetsplatser för att kunna bli hörda och få respekt. Detta 

förklarar även varför respondenterna upplever att de har lägre status än männen som i stor 

utsträckning inte får ta del av samma behandling. Men i motsats till dessa negativa 

upplevelser så menar alla respondenter att de trivs på sina kontor och känner att de har ett bra 

samarbete med sina kollegor. Även om de ibland får kämpa hårdare än sina manliga kollegor 

för att få respekt och bli hörda så känner de överlag att de har förtroende och uppskattning 
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från omgivningen. Samtliga respondenter menar även att de är glada över att 

könsfördelningen är jämn på kontoren då detta bidrar till ett bättre klimat och samarbete i 

arbetsgrupperna.  
 
Samtliga informanter menar att det är viktigt att försöka få in fler kvinnor på alla positioner 

inom branschen. De menar även att det är viktigt att behålla de kvinnor som arbetar inom 

organisationerna då dessa öppnar upp dörrar för att fler ska kunna bli accepterade och vilja 

arbeta inom branschen. Respondenterna anser att en jämnare könsfördelning i byggbranschen 

kommer leda till större acceptans för kvinnor och ett förändrat klimat som för närvarande är 

till deras nackdel. Majoriteten av kvinnorna anser att detta kommer ta tid. En av de 

informanter som arbetat längst i branschen ser tydliga förändringar på hur arbetsmiljön ser ut 

idag än för några år sedan och menar på att det blivit bättre då kvinnor kommit att blivit en 

naturlig del på dessa positioner.  Men att det fortfarande är en lång väg kvar att gå, hon menar 

vidare att det kommer ta tid då förändringarna går lite för långsamt.  
 
“Jag tror nästan att på vår avdelning är vi fler tjejer. Men det är ju lite annorlunda att det är 

så, det är ju de sista tre åren som den förändringen skett och vi har utvecklat mycket också”. 
 
På denna nivå har den största förändringen skett vilket anses som väldigt positivt.  Denna 

positiva trend hoppas man också komma i fatt i övriga delar av organisationerna för att på så 

sätt upprätta en jämnare fördelning över hela branschen.  

 
 
Högsta	  ledningen	   
Denna del av organisationerna är den som tillsammans med produktionen utgörs av störst 

andel män. Det beskrivs även här finnas en viss jargong, men inte i samma utsträckning som i 

produktionen. Flera kvinnor menar även att de stundtals känner sig exkluderade då männen 

har en mer personlig relation till varandra. Vår respondent som återfinns på en högt uppsatt 

ledande position redogjorde för tillfällen som var direkt exkluderande för henne som kvinna.  
 

“Byggmästareföreningen är ju en klubb med enbart karlar som går och bastar och tar en 

pilsner och du kan ju inte ens sitta med i bastun”. 
 
Detta är ett konkret exempel på hur man som kvinna inte har möjlighet att vara med i olika 

sociala sammanhang på grund av ens kön. En av respondenterna beskrev hur hon upplevde att 

hon blev bemött på ett annorlunda sätt som hon tror beror på att hon är kvinna. Stundtals är 

det ingen som hälsar på henne när hon kommer in i olika arbetssammanhang. Hon är ofta inte 
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delaktig i småpratet som sker efter arbetsmöten och har en känsla av att männen tycker bättre 

om deras manliga kollegor än vad de gör om henne. Dessa exempel är något vi tolkar som ett 

sätt att markera sitt revir.  Wahl, Holgersson med flera har beskrivit hur olika 

organisationskulturer exkluderar vissa grupper, ofta utan att tänka på det (2011:128). Det 

behöver inte finnas en uttalad policy om kvinnofientlighet för att detta faktiskt ska uppstå 

(2011:128), men genom att hålla formella möten på informella platser såsom exemplet med 

bastun, skapas det en exkludering av kvinnorna som ofta sker undermedvetet för männen 

själva.   
 

Det finns även upplevelser av att männen har reagerat och blivit obekväma över att en kvinna 

kommer in och ska arbeta med dem. Utifrån respondenternas svar har vi även kunnat skönja 

en uppfattning om att det är svårare för kvinnor att slå sig fram och nå de högre positionerna, 

då det krävs mer av dem än männen.  
 
“ [...] sen ska man ju vara tio gånger duktigare som tjej… Du måste vara 150 % säker på din 

sak medan en kille kan säga något som inte ens är sant men det blir så ändå”.  
 
Denna känsla som ovan beskrivs av att ständigt behöva prestera och visa framfötterna har 

framställts som väldigt tids-och energikrävande vilket också kan vara en bidragande orsak till 

att de avhopp som framkommit sker.  

 
Känslohantering	   
Under intervjuerna har kvinnorna gett uttryck för många olika typer av känslor som de 

upplever och hanterar när de arbetar. Analysen av detta material kommer att presenteras 

nedan med tillämpning av Arlie Hochschilds teorier om känslor samt Rosabeth Moss Kanters 

teorier om organisationer.  
 

De kvinnor som upplever att de behandlas annorlunda på arbetsplatserna tror att detta beror på 

att dessa domineras av män. Denna särbehandling bidrar till både positiva och negativa 

erfarenheter hos kvinnorna. En av respondenterna kunde inte nämna någonting positivt med 

att vara i minoritet på arbetsplatsen utan upplever endast nackdelar av detta. Respondentens 

upplevelser av att det endast är negativt att vara kvinna i byggbranschen tolkar vi finns där på 

grund av att hon har en mycket utsatt situation i hennes arbete. Kvinnan samarbetar direkt 

med produktionen och byggarbetsplatsernas chefer som är i tydlig majoritet av män. De 

övriga respondenterna har inte samma kontakt och samarbete direkt med byggarbetsplatserna 
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och arbetar således i en mer jämnt fördelad gruppering. Under intervjun vi höll med kvinnan 

som hade ett nära samarbete med produktionen var de ovan beskrivna känsloyttringarna som 

mest tydliga. Hon blev uppenbart berörd av att tala om sitt arbete och de problem hon 

upplevde, vilka hon trodde bero på att hon var kvinna. De övriga respondenterna nämnde 

några positiva aspekter och ett flertal negativa av att vara i minoritet i organisationerna. En av 

de positiva aspekterna är att kvinnorna anser sig bli mer sedda och unika, vilket bidrar till att 

de får mer uppmärksamhet och sticker ut ur mängden. Detta anser sig kvinnorna kunna dra 

nytta av i deras karriärer då de synliggörs mer än männen. Samtidigt som respondenterna ser 

fördelar i att sticka ut ur mängden så bidrar även detta till att de upplever mer nackdelar om 

någonting går fel i deras arbetsprestationer. 
 

”[...] du blir unik, så orkar man med miljön och tuffheten som är så kan man också ha en 

favör av att vara ensam kvinna. Det finns alltid två sidor av ett mynt”. 
 

Erfarenheterna av att ses som unik i sitt sammanhang kan förklaras med Rosabeth Moss 

Kanters teori om tokenism. Hon menar att kvinnor som är i minoritet kan ses som annorlunda 

och speciella på grund av att de inte följer normen av hur andra individer ser ut och är på 

arbetsplatsen (Moss Kanter 1993:235).  Kvinnorna blir symboler för hur man tror att kvinnor i 

allmänhet är. Detta bidrar således till att stereotypa uppfattningar om kvinnans beteende 

skapas (Moss Kanter 1993:233). Kvinnorna blir synliga och deras ageranden får mer 

symboliska konsekvenser då man ser på kvinnorna som en grupp istället för enskilda 

individer (Moss Kanter 1993:240). Kvinnorna behöver inte arbeta hårt för att synas men för 

att få erkännanden för deras arbete krävs det mer av dem än vad det krävs av männen (Moss 

Kanter 1993:242-243).  
 

“Man får mer uppmärksamhet när man är udda. Man får därigenom mer cred om man gör 

något bra, men kanske även får ta mer stryk om man gör något mindre bra” 

 
Detta citat visar att kvinnan upplever att hon syns mer än männen i organisationerna och att 

detta kan vara både negativt samt positivt i hennes arbete. Detta gäller för branschen i helhet, 

då det på mellanchefsnivå visat sig vara mer jämställt relaterat till övriga delar. Detta innebär 

i sin tur att ju längre det önskade jämställdhetsarbetet fortskrider, desto mindre kommer 

kvinnans kön att klassas som udda. Det positiva som ovan nämndes med att sticka ut, är att 

respondenterna i regel trivs bra i sin roll och således kommit att ses som ambassadörer till det 

kvinnliga bidraget i branschen. Detta då de kan använda sig själva som exempel för att visa på 
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att det inte enbart finns negativa aspekter med att vara kvinna i en mansdominerad värld, 

något de gärna vill lyfta fram och visa för att på så sätt locka fler tjejer att söka sig till 

byggbranschen. Kanters teori om tokenism menar vi även kan användas i en mer positiv 

bemärkelse. Individer som är unika och sticker drar inte nödvändigtvis nackdelar av detta utan 

kan även kan använda sig av tokenismen för att klättra i sina karriärer.  
 
De negativa upplevelserna har tyvärr visat sig vara övervägande och berör många delar av 

kvinnornas arbetsklimat. Kvinnorna uttrycker känslor av utanförskap då de ofta känner sig 

ensamma på arbetsplatserna. Denna känsla uttrycktes starkast av de två kvinnor som hade 

största kopplingarna till högsta ledningen av organisationerna, vilket är känslor vi tolkar 

frambringas då de saknar stöd av andra kvinnor i liknande positioner på arbetet. Detta menar 

Kanter är en del av tokenismen i organisationer, vilket leder till att man blir utanför och 

känner sig ensam. En del kvinnor försöker anpassa sig och ändra sitt beteende och detta kan 

leda till att man förlorar känslan av vem man är (Moss Kanter 1993:233). I olika sammanhang 

som till exempel på möten är det ofta få kvinnor och många män. Ett flertal av respondenterna 

anser även att det i sådana sammanhang finner det svårt att bli hörda och få lika stor respekt 

som sina manliga kollegor. Återigen belyses jargongen, vilken upplevs som problematisk för 

respondenterna och de försöker använda sig av olika taktiker för att försöka hantera denna. 

Flera av respondenterna menar på att de arbetar aktivt för att inte ta åt sig av jargongen på 

arbetsplatserna. “Grabbiga skämt” nämns i flera intervjuer, vilka är skämt som förklaras gå ut 

på att göra sig rolig på kvinnors bekostnad. Hochschild använder sig av begreppet 

känsloregler som definierar för individer hur de bör eller inte bör känna i olika situationer 

(Hochschild 2003:97,82). Känsloregler kan vara universella och även specifika för vissa 

grupper i samhället (Hochschild 2003: 99). Vår tolkning av detta är att den tuffa jargongen är 

djupt rotad i organisationerna och ses som ett normalt sätt för individerna att interagera med 

varandra. De känsloregler som finns inom byggbranschen talar om för individerna att de inte 

ska ta åt sig av en tuff attityd då det är en del av en normal social integration. Men det kan 

vara svårt för minoritetsgrupper som kommer in i sammanhanget att acklimatisera sig till 

detta och det leder enligt oss till att kvinnorna använder sig av strategier för att försöka koppla 

bort sina känslor i svåra situationer där de känner sig utsatta. Nedanstående citat är hämtat 

från intervjun med kvinnan på en högt, ledande position som fortfarande är tydligt 

mansdominerad. 
 

”Du får inte ta åt dig av deras grova jargong och humor, vilket man kan känna att man 

kanske gör ibland... och sen är det att tänka med skallen istället för magen.” 



	   34	  

 
 

Respondenternas strategier för att koppla bort sina känslor kan beskrivas genom begreppet 

känsloarbete. Hochschilds teoretiserande om känsloarbete förklarar hur individer försöker 

förändra sina känslor i olika sociala situationer. Individer kan försöka frambringa eller 

undertrycka känslor beroende på vilken situation de befinner sig i (Hochschild 2003:95). 

Genom att använda sig av detta känsloarbete försöker kvinnorna koppla bort negativa känslor 

för att kunna fokusera på deras arbete och klara av arbetsmiljön som de omges av. 

Känsloarbetet menar vi kan vara en bidragande orsak till att de kan hantera den negativa 

jargongen då de på så vis kan koppla bort negativa känslor av att bli sårade. Kvinnorna själva 

anser att det är viktigt för dem att kunna vara hårda och fasta i sina beslut för att inte bli 

överkörda av männen och intressant nog har samtliga respondenter uttryckt hur viktigt det är 

att ha “skinn på näsan” i deras arbete. Något vi anser viktigt att poängtera, är att samtliga 

respondenter gett intryck av att vara väldigt starka och självständiga individer med tydliga 

ambitioner och mål. Detta tror vi kan vara en stark bidragande orsak till de arbetar inom en 

bransch som stundtals motarbetar dem. Genom deras närvaro är de även med och påverkar 

den förändring av arbetsklimat och könsfördelning som branschen står inför.  

 
Intrycksstyrning 
Erving Goffmans begrepp och metaforer från teatervärlden har i flera avseenden tydligt gått 

att koppla till respondenternas svar gällande hur de medvetet och omedvetet handlar i olika 

situationer och förbereder sig för att möta publiken och sina medaktörer. En arbetsplats och 

de grupperingar som råder kan liknas vi det Goffman beskriver som ett team (Goffman 

2009:75). Där sker ett framträdande utifrån uppsatta normer och regler för hur var 

teammedlem eller aktör förväntas agera. Historiskt sett kan man se att byggbranschen är 

skapad av och för män och på så sätt har reglerna för varje aktör formats utifrån deras 

förhållningssätt. För att upprätthålla ordningen i teamet måste medlemmarna hålla fast vid sin 

tilldelade roll (Goffman 2009:149). Med rollen som chef kommer vissa förväntningar på dig, i 

rollen som kvinna förväntas andra. Det tycks då uppstå en obalans i teamet när en kvinna 

äntrar fältet i en ledande position där förväntningarna på henne som kvinna går emot de 

förväntningar man har på sin chef. Men denna obalans är inte längre applicerbar på hela 

organisationen då cheferna på mellannivå ökat i antalet kvinnor. Där är maskuliniteten inte 

längre en norm, och kvinnor som män tycks på denna nivå ha samma förväntningar på sig i 

sitt ledarskap.  Våra respondenter svarade inledningsvis nekande på frågan huruvida de 
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behövt rätta sig efter klimatet inom sin bransch. Men desto längre intervjuerna fortskred kom 

samtliga på sig själva med att inse att detta inte stämde och att de vid upprepande tillfällen 

faktiskt mer eller mindre behövt anpassa sig efter den manliga normen. Respondenten som 

arbetade nära produktionen menade att hon kommit på sig själv ha blivit mer hård och 

”grabbig”, sidor hon inte alls uppskattade hos sig själv. Denna förändring hade successivt 

skett på ett undermedvetet plan vilket gör det svårare att värja sig emot. Insikten av detta fick 

henne att vilja hitta tillbaka till en medelväg för att inte tappa bort sig själv helt och hållet. 

Denna balansvåg fann vi även hos andra respondenter som menade på att det krävdes att man 

bemöter jargongen med samma mynt. En respondent som besitter VD-position på sitt företag 

redogjorde för när hon ville ta bort acceptansen av kalendrar med nakna kvinnor runt om på 

arbetsplatsen. För att tackla förväntade protester av förbudet valde hon att själv sätta upp 

kalendrar föreställande manliga underklädesmodeller, vilket vissa ansåg vara ”övervidrigt”. 

Detta förklarade hon ha gjort för att möta det hela med humor, vilket är ett försvar inför sitt 

beslutsfattande som hon inte tror skulle vara nödvändig i branscher med mer jämn 

könsfördelning och mindre tuff jargong. 

 
”[…] okej om du får höra att du är okunnig eller sådana saker, då kan jag ju ändra mig”. 

 
Att mötas av kritik är inget unikt för byggbranschen och behöver inte alltid vara någonting 

negativt. Att få konstruktiv kritik angående sitt ledarskap eller arbetsinsats menar flera kan ses 

som absolut nödvändigt för att utvecklas. Citatet ovan kommer från respondenten som arbetar 

närmast produktionen som fått möta negativ kritik för att hon är just kvinna. På frågan hur 

man tacklar en sådan typ av kritik svarar hon att ”det har varit jättejobbigt, jättejobbigt”.  Då 

hon svart på vitt fått klart för sig att det inte är hennes arbetsinsats som ifrågasätts utan hennes 

kön vilket inte är något som hon kan ändra på ger detta enligt respondenten känslor av 

maktlöshet inför att kunna förbättra samarbetet med denna man. Kvinnan berättar då att hon 

genom mannens uttalande kom till insikt med att hennes ansträngningar för att accepteras av 

mannen var förgäves då hans ogillande av henne enbart berodde på hennes kön. Goffman 

menar på att kön är en del av ens personliga fasad som inte skiftar under individers livstid, 

vilket exempelvis ansiktsuttryck kan göra (Goffman 2009:30). Du har med andra ord 

möjlighet att anpassa en viss del av din personliga fasad, men andra delar går inte att ändra på 

och det är de svårigheterna som kvinnan upplevt i det här fallet.  
 
Det Goffman refererar till som främre rum utgör den plats där ett framträdande äger rum i 

vilken du har en given roll att rätta dig efter. Detta kan kopplas till de mer formella 
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sammanhang på en arbetsplats där din position inom företaget är den som ligger i fokus. Det 

bakre rummet, där du har möjlighet att släppa på fasaden och agera mindre formellt, kan 

kopplas till de mer avslappnade förhållandena på en arbetsplats som exempelvis i fikarummet 

eller i ensamheten på ditt kontor. Om du som kvinnlig chef känner att du måste upprätthålla 

en fasad anpassad efter manliga normer kan det vara svårt att släppa denna. Flera av våra 

respondenter upplever att de gärna tyr sig mer till andra kvinnor inom företaget för att slappna 

av mer i samtalen och för att finna stöd i sitt handlande.  Detta anser vi bero på att de här 

känner sig trygga att släppa på fasaden och få tala med likasinnade i samma minoritetssits 

som de själva befinner sig i.  

 
”Jag ser det bara som något positivt om det kommer in fler tjejer. Men då lägger man direkt 

ansvaret på tjejen eftersom majoriteten är killar. Men det är väl inte tjejen som ska behöva 

anpassa sig, det är ju killarna som bör tänka till lite”. 
 

Två av respondenterna beskrev hur de sett andra kvinnor i sin närhet på arbetet snabbt 

förändras och blivit ”överdrivet tjejiga” och ”spelat på sin kvinnlighet” samtidigt som andra 

gjort direkta motsatsen och blivit mer ”grabbiga” vilket gett sig uttryck i en tuffare attityd och 

hårdare ton. Detta har vi tydligt kunnat se kopplingar till Goffmans teorier i. På grund av den 

mansdominans och historiskt sett manliga branschen tycks många föredra att se en man på 

positionen som ledargestalt. De förväntningar som då sätts på kvinnan är att om hon nu inte är 

man, så bör hon åtminstone bete sig som en.  Oavsett åt vilket håll kvinnorna valt att gå kan 

det vara resultatet av en känsla att vilja anpassa sig efter rådande normer.  Intrycksstyrning är, 

liksom tidigare förklarat, ett sätt för individer att anpassa sig efter rådande situation (Goffman 

2009:182).  Att ”spela på sin kvinnlighet” tolkar vi som ett sätt att möta de förväntningar som 

finns på kvinnors sätt att agera. Även Hochschilds begrepp könskoder kan ge en djupare 

förståelse för detta. Könskoder är de kulturella förutsättningar som individer har till tillgång 

till i olika situationer och är sociala regler för hur individer ska interagera utifrån deras kön 

(Hochschild 2003:47). Vi menar att kvinnorna därigenom kan agera efter de kvinnliga 

normerna för att kunna passa in i mallen för hur männen anser att de borde vara. Hochschild 

anser att det finns en traditionell och modern könskod. Den traditionella skiljer på manligt och 

kvinnligt i samhället, ser mannen som norm och bidrar till att det sätts fokus på skillnader 

mellan könen (Hochschild 2003: 47-48). Den moderna könskoden ger sociala riktlinjer för att 

kunna nå jämställdhet mellan könen och bidrar till mindre fokus på könsskillnader 

(Hochschild 2003:47-48). Individer kan mixa könskoderna i olika situationer för att kunna 
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växla mellan att verka mer manlig eller kvinnlig och detta kallas för balanserande strategier. 

Detta bidrar till att kvinnor i mansdominerande yrken kan agera mer manligt på arbetet utan 

att känna att de tappar sin femininitet (Hochschild 2003:48-51).  
 
Wahl, Holgersson med flera redogör för olika strukturer som går att skönja, inte minst i olika 

organisationer. Genom att vi hela tiden sorteras in i fack utifrån kön lär vi oss att agera utifrån 

det och bidrar således till ett “ömsesidigt återskapande” (Wahl, Holgersson m.fl. 2011:248). 

Det är detta återskapande som ytterligare bidrar till det rådande klimatet där det är männens 

villkor som är de man främst ser till.  
 
“Det	  man	  blir	  allra	  mest	  ledsen	  över	  är	  när	  man	  möter	  unga	  killar	  som	  är	  likadana.	  Som	  

blivit	  uppfostrade	  av	  de	  äldre.	  Jag	  kan	  känna	  att	  är	  du	  fyrtiotalist	  och	  har	  haft	  din	  fru	  

hemma	  och	  sen	  så	  kommer	  en	  ung	  snärta	  tjej	  och	  då	  undrar	  de	  vad	  gör	  du	  här	  liksom?	  Men	  

när	  det	  kommer	  en	  ung	  kille	  som	  är	  såhär	  och	  ska	  trycka	  ner	  då	  blir	  man	  faktiskt	  lite	  

ledsen” 
 

Den citerade informanten hade i flera fall sett hur nya, unga killar som kom in i företag och 

som i många fall hade svårt att ifrågasätta en viss kvinnofientlig jargong istället tog efter 

denna och bidrog således till detta återskapande. Detta var även något andra respondenter 

vittnade om, varav en berättade att hennes företag aktivt letade efter handledare på 

produktionen med tydliga värderingar som överensstämde med företagets för att ta hand om 

lärlingar och på så sätt minska risken för en ökad reproduktion av en negativ jargong. Vid 

upprepande gånger under intervjuerna nämnde flera av kvinnorna att vissa frågor var svåra att 

svara på. Detta förklarades bero på att deras eget beteende och situationsbaserade fasader 

kommit att bli en naturlig del i arbetet. Respondenten som arbetar närmast produktionen 

förklarade hur hon i början av sin karriär noga förberedde sig inför varje kommande 

framträdanden för att på bästa sätt rätta sig efter vem eller vilka hon skulle träffa. Detta är vad 

Goffman refererar till som den bakre regionen, där var aktör har tid att förbereda sig 

(Goffman 2009:101). Hon menar på att hon i och med det motstånd och svårigheter hon stött 

på i egenskap av kvinna inom sin bransch många gånger behövt fokusera mer på sitt sätt att 

tala, snarare om än vad hon talar om. Men efter några år inom branschen har nu dessa 

strategier för att möta sina medaktörer blivit så naturligt i hennes sätt att vara att de långa 

förberedelserna inte längre är nödvändiga. Berger och Luckmann beskriver detta som en 

internaliseringsprocess (Berger och Luckmann 2011:153). Man assimilerar sina medaktörers 
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föreställningar och idéer till sina egna, och till slut är de en naturlig del av sitt egna sätt att det 

blir, liksom våra respondenter beskriver, svårt att se det själv.  
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Avslutande	  diskussion 
Detta avsnitt kommer att koppla samman forskningsfrågorna med studiens resultat. Vi 

kommer även diskutera slutsatserna i relation till tidigare forskning och till sist presenterar vi 

förslag till vidare forskning inom området.  Syftet med vår studie var att se till kvinnliga 

chefers subjektiva uppfattning om att vara kvinna inom en mansdominerad bransch. Detta 

syfte har vi ämnat besvara utifrån följande frågeställningar: 
 

• Hur upplever kvinnliga chefer i byggbranschen sitt arbetsklimat? 

• Upplever kvinnorna att deras kön påverkar hur de bemöts på sina arbetsplatser? 

 
Att branschen i fråga domineras av det manliga könet har det för oss aldrig varit något tvivel 

om. Statistik, artiklar och särskilda åtgärdsprogram finner man genom en enkel sökning på 

internet, men hur detta faktiskt påverkar de relativt få kvinnor som finns inom branschen går 

inte att mäta i siffror. Det resultat vi fått fram är inte rättvist att räkna som den absoluta 

sanningen om hur de kvinnliga cheferna upplever arbetsklimatet i branschen då vi endast 

intervjuat några få, men det kan ge en fingervisning om hur det ser ut. För att kunna besvara 

vårt syfte med studien som innefattar att kvinnorna är i en minoritetsposition inom branschen 

har det varit relevant för oss att se till hur fördelningen mellan könen ser ut på arbetsplatserna. 

Det insamlade materialet har visat att kvinnor överlag är få inom branschen och styrker 

därmed vårt syfte att undersöka kvinnliga chefer som är i minoritet. Vi har även sett att 

könsfördelningen skiljer sig åt beroende på vilken position man besitter. Könsfördelningen på 

våra respondenters arbetsplatser är relativt jämn på kontorstjänsterna. Respondenterna 

upplever att kvinnor har ökat på dessa positioner under de senaste åren. Ute på produktionen 

och byggarbetsplatserna är det däremot en klar majoritet av män som arbetar och kvinnliga 

anställda är där väldigt få. På dessa positioner har inte kvinnor ökat i alls samma grad som på 

kontorstjänsterna. Ingen av våra respondenter har en position direkt på byggarbetsplatserna 

utan arbetar mer på en administrativ nivå. I deras direkta närhet är könsfördelningen i de 

flesta fall relativt jämn och klimatet mindre hårt. En av respondenterna har mer direkt kontakt 

med byggarbetsplatserna och dess chefer som består av en manlig majoritet. Denna kvinna 

upplever sin arbetssituation som mer problematisk i jämförelse med de andra respondenterna 

och detta anser vi bero på att klimatet upplevs vara hårdare inom dessa områden. Cheferna på 

företagen består mestadels av män.  Kvinnor på höga positioner är få och de flesta av 

kvinnorna som är chefer är det på mellanpositioner. Ens möjligheter att vara kvinna och få en 

chefsanställning i branschen har respondenterna olika åsikter om. En del menar att det inte 
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spelar någon roll vilket kön man har utan det är hur man är som person som påverkar om man 

ses som chefsmaterial. Andra tror att det är svårare för kvinnor att nå högre positioner på 

grund av deras kön. Vi har inte kunnat se några samband mellan vilka positioner kvinnorna 

har samt om de blivit direktrekryterade eller klättrat i företaget som kan förklara deras olika 

uppfattningar kring detta. Vi tror däremot att det kan bero på hur strukturerna i företagen ser 

ut. Kvinnorna har nått en chefsposition på mellannivå men i företagens ledningar och i 

produktionen verkar det finnas mer hinder för kvinnor i deras karriärer och detta kan vara en 

förklaring till varför kvinnorna ser olika på deras möjligheter att avancera. Det beror således 

på vilken del av branschen kvinnor strävar efter att nå en chefsnivå inom.  
 

För att kunna uppfylla syftet med studien har vi frågat respondenterna om deras arbetsklimat 

och funnit att det är flera olika aspekter som spelar in i hur denna ser ut. Vi har visat att 

arbetsklimatet ser olika ut beroende på vilken del av organisationerna man tittar på. Inom 

högsta ledningen är klimatet tufft, på kontorstjänsterna upplevs det vara bättre och inom 

produktionen ses även där svårigheter med ett hårt klimat. Det har även visat sig att stereotypa 

uppfattningar om könsskillnader påverkar kvinnornas arbetsklimat. Enligt Hirdman finns det 

ett stereotypt genuskontrakt som skapar dessa uppfattningar samt skillnader mellan könen 

(Hirdman 2001:84). Detta anser vi är en viktig del i arbetsklimatet då stereotypa uppfattningar 

kan skapa både möjligheter och begränsningar för människor. Dessa stereotypa uppfattningar 

har visat sig finnas både hos kvinnorna och männen i organisationerna. Kvinnornas sätt att 

agera är ofta en reflektion av hur de tror förväntas bete sig på grund av dessa. Detta färgas av 

att ledarskap traditionellt sätt ses som manligt och även av organisationernas dominans av 

män. Vi tror även att det är de traditionella föreställningarna om att det är ett manligt yrke 

som påverkar detta. Intressant är att de “manliga yrkena” enligt de flesta bör innehas av en 

man, men de “kvinnliga yrkena” som flera respondenter menar att exempelvis posten som 

ekonomichef är, kan innehas av vilket kön som helst utan att det skulle vara någonting 

konstigt. En del av respondenterna tror att kvinnor väljer bort en karriär på grund av den tiden 

man behöver lägga ner som chef och att detta då tar bort tid från familjelivet. Andra tror att 

det beror på att kvinnor inte vill utbilda sig inom byggbranschen då denna har en stämpel av 

att vara tuff att arbeta i som kvinna. Kvinnorna upplevde även att de sågs på med andra ögon 

på grund av deras kön och att detta leder till att deras karriärmöjligheter försämras. Detta kan 

kopplas samman med teoretiserandet om den maskulina etiken som menar att det finns en 

djupt rotad föreställning om att det är män som ska vara på höga positioner. En del av 

respondenterna tror även att kvinnornas minoritet på byggarbetsplatserna kan bero på att de 
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fysiskt krävande arbetsuppgifterna då de är fysiskt svagare och inte klarar av dessa i samma 

utsträckning som männen. 

 

Något vi redan innan studien tagit vid hade vi genom artiklar bildat oss en uppfattning om ett 

visst klimat inom branschen, ett klimat som flera artiklar refererade till som ”machojargong”. 

Detta anser vi är en del av arbetsklimatet och vi har således försökt kartlägga hur detta ser ut i 

organisationernas olika delar. Jargong är något av en röd tråd som följt oss genom studiens 

gång, då ordet dykt upp gång på gång. Detta föranledde till ett större intresse hos oss att 

komma till botten med vad begreppet faktiskt betyder i denna kontext. Samtliga respondenter 

menade på att klimatet var hårt, men hade svårt att sätta ord på just jargongen. Detta har lett 

oss till insikten om att detta är en del av det hårda klimatet, som både innefattar hur man 

internt talar till varandra men också en känsla som kan uppfattas annorlunda av kvinnor och 

män.  Ordet för oss har en väldigt negativ klang som syftar till något ovälkomnande.  Denna 

uppfattning tycks delas av våra respondenter men som på grund av ett underläge som 

minoritet till stor del accepterat detta genom försök att bortse från jargongen och hittat vägar 

att arbeta runt det. Liksom vi tidigare varit inne på, fick vi från flera håll höra att branschen 

kantas av ett ”vi och dem”-tänk, som i vissa fall ledde till ett motarbete trots att man jobbade 

för samma företag. Detta tror vi till en viss del kan påverka det ibland ovälkomnande 

klimatet. Det kan vara så att det saknas en ömsesidig respekt för varandras arbetsinsatser och 

kanske särskilt gentemot de mer administrativa tjänsterna som inte skapar något konkret på 

samma sätt som byggarbetarna. Jargongen har även visat sig vara mildare inom 

kontorstjänsterna och i högsta ledningen samt produktionen verkar den vara mest 

problematiskt för arbetsmiljön.  

Då kvinnorna upplever att de behandlas annorlunda i viss utsträckning har vi undersökt hur 

detta påverkar dem i deras framställningar av sig själva. Det finns en uppgivenhet gällande sin 

position som kvinna inom branschen och detta tycks bero på att kvinnorna behöver rätta sig 

utifrån den manliga normen av ledarskap.  Individer kan ändra sitt sätt att prata, gestikulera 

och så vidare men ens kön förblir oförändrat.  Studien visar att kvinnorna försöker anpassa sig 

själva för att kunna passa in i arbetsklimatet men samtidigt så är de måna om att inte förlora 

sig själva under processen. Det verkar vara en svår balansgång i hur kvinnorna ska bete sig på 

arbetsplatserna för att kunna få respekt och tilltro på deras kompetens. Att uppleva att man 

behöva rätta sig efter normen för hur man bör bete sig och vara har visat sig bero på hur 

kvinnorna anser sig uppfattas och detta kan kopplas samman med de stereotypa 
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könsskillnaderna som tillskriver kvinnor och män olika egenskaper. Det visar sig även ha en 

koppling till respondenternas känslor. Vår studie visar att kvinnorna upplever många negativa 

känslor i deras samarbete på arbetsplatserna. De upplever i flera fall att de behandlas 

annorlunda då de sticker ut. Detta förklaras vara både på gott och ont. Fördelen är att de som 

unika och blir påtänka i fler sammanhang än män, men de upplever också att de får ta mer 

stryk om de gör någonting mindre bra. Då de upplever en negativ jargong, förklarar flera av 

våra respondenter att de aktivt arbetar för att inte ta åt sig av denna.  De anpassar sig efter 

uppsatta känsloregler om hur de bör eller inte bör känna i olika situationer och det gäller att 

som kvinna och chef inte visa sig svag, att upprätthålla sin fasad som den starka individen 

med skinn på näsan för att inte tappa respekt. Detta upplever några som svårt då det går emot 

deras vanliga jag och det är energikrävande att acklimatisera sig efter de rådande 

känsloreglerna på arbetsplatserna. För att kunna få en bild av hur respondenterna upplever sin 

arbetsmiljö och position har vi strävat efter att ta till fasta på positiva och negativa aspekter av 

deras upplevelser att vara kvinna i byggbranschen. Vi kunde skönja ett missnöje, men 

majoriteten av våra respondenter ville även påvisa de fördelar som finns inom branschen. De 

som jobbat längst inom branschen har sett att arbetsklimatet har förbättrats, främst på 

tjänstemannapositioner där det nu är mer eller mindre jämlikt. Det är på arbetarsidan och i 

högsta ledningen som det fortfarande finns problem som upplevs vara typiska för branschen. 

Dessa arbetar man aktivt med att få bort. Det är främst branschens jargong som 

respondenterna menar på måste försvinna, vilket de tror skulle ske genom att få in fler 

kvinnor. En del av respondenterna menar att det är svårt att få tag på kompetent arbetskraft 

och samtliga menar på att viktig sådan går förlorade när inte kvinnor arbetar i branschen. En 

del kvinnor hoppar av och slutar i mitten av deras karriärer vilket respondenterna ser som ett 

problem. Studien har även visat att det är problematiskt att samarbeta. Detta problem finns 

främst inom produktionen och samarbetet upplevs vara svårare för kvinnorna på grund av 

deras kön. Att får höra att man inte passar in på grund av man är kvinna skapar en känsla av 

maktlöshet till att kunna anpassa sig efter vad sina medarbetare kväver av en. Kvinnorna 

upplever även att de måste kämpa hårdare för att få respekt och att de måste prestera och visa 

framfötterna, vilket tar mycket energi. Detta tror vi är en orsak till att man hoppar av då det 

bidrar till att kraven blir för hårda. Respondenterna upplever även att de blir exkluderade i 

vissa sammanhang då männen har en mer personlig relation till varandra. Några kvinnor har 

berättat om att de inte kan vara med i vissa sammanhang som till exempel i bastun vilket ger 

en tydlig bild av hur denna exkludering av kön kan te sig.  
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I helhet har vi funnit ett antal positiva aspekter, och en stor del av de vi samtalat med tycks 

trivas bra i sin roll. Men de negativa aspekterna har varit övervägande. Branschen har en 

negativ stämpel som måste suddas ut för att fler kvinnor ska vilja söka sig dit. Flera av 

respondenterna menade på att en förbättring har skett och siar om en ljusare framtid. Så som 

vi ser det måste detta ske i en flerstegsprocess. Läget just nu tycks kunna liknas vid ett 

moment 22, kvinnor vill inte utbilda sig på grund av att branschen är för hård och branschen 

fortsätter vara hård för att för få tjejer utbildar sig och kommer in och bryter det rådande 

mönstret. Den onda cirkel exemplifieras även utifrån teorin som pekar på uttrycket “lika barn 

leka bäst”. Chefer anställer personer som likar dem själva, vilket kan ses som en bidragande 

orsak till homogena rekryteringar. Mångfald på arbetsplatserna skulle spegla hela samhället 

bättre. Genom att få in fler kvinnor i branschen skulle stämpeln av ”det manliga” kunna 

suddas ut. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Sammanfattningsvis kan vi se att 

branschen på grund av den mansdominans som råder har en viss jargong som bidrar till ett 

ibland oförtjänt dåligt rykte bland kvinnor, vilket är en del av den onda cirkeln. De tycks dock 

vara på uppgång, då kvinnor på olika positioner ökat i antal inom branschen. Även en av våra 

respondenters utlåtande om att företaget hon arbetar på har en majoritet av kvinnor som ses 

besitta talang och ha möjligheter att bli chefer i framtiden visar på en positiv utveckling. Vad 

som vi anser skulle krävas för att uppnå en förbättring är att få in fler kvinnor inom 

branschens alla sektorer som även stannar kvar inom organisationerna. Detta är något som det 

arbetas aktivt med, särskilt inom de större företagen. Liksom hela samhället mår varje 

organisation bra av en mångfald. Byggindustrin är en stor och viktig bransch som genererar 

oerhört många arbetstillfällen inom en rad olika fält, och det är glädjande att se de 

ansträngningar som görs för att försöka förbättra denna industri. En av våra respondenter 

menade på att ingen kan göra allt men alla kan göra något, vilket vi anser är en bra inställning 

till förändringsarbetet.  

 
Koppling	  till	  tidigare	  forskning 
Under sökningen av tidigare forskning relaterat till vårt ämne fann vi det svårt att hitta studier 

som visade på positiva resultat.  Detta fick oss att öppna upp ögonen än mer och ha som mål 

att hitta fler positiva aspekter att ta fasta på i vår studie. Ulla Wikanders forskning visade att 

arbetslivet inte är jämställt men att den ökat under åren (Wikander 2009). Detta visar sig även 

i vår studie om byggbranschen där kvinnorna menar att det skett förändringar i 

jämställdhetsarbetet. Branschen tycks ha blivit mer jämställd idag än för bara några år sen.  
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Den tidigare forskningen visade även att kvinnliga chefer på kvinnodominerade arbetsplatser 

upplevde att de hade möjligheter att välja ett ledarskap som inte baserades på manliga 

föreställningar (Regnö 2013: 213). Detta skiljde sig från kvinnliga chefer på 

mansdominerande arbetsplatser som upplevde svårigheter att nå en chefsposition. De 

upplevde även problem i att skapa ett ledarskap som inte byggde på manlig norm (Regnö 

2013:267). Vår studie visar även den att ledarskap tills stor del fortfarande kopplas till 

maskulinitet och de kvinnliga cheferna upplever en viss problematik med att få respekt och 

förtroende inom organisationerna. Liksom tidigare forskning vi tagit del av redogjorde alla 

våra informanter om stereotypa uppfattningar de besitter och upplever gällande kön och 

ledarskap. Vad som framkommit i våra intervjuer är att cheferna har olika förväntningar på 

sig, beroende på vad de har för position. Keisus tidigare forskning visar att kvinnor generellt 

ses besitta egenskaper som att vara mer omtänksamma och vårdande än män (Keisu 

2009:131). Detta är egenskaper som ses som en fördel om ditt chefskap innefattar 

personalfrågor. Våra informanter med personalansvar upplevde att män hade lättare att 

anförtro sig dem, oavsett om det rör arbetsrelaterade eller personliga frågor.  
 

Tidigare forskning har även visat att många kvinnliga civilingenjörer upplevt att 

byggbranschen är konstruerad för och av män (Cettner 2008:7).  Kvinnorna mötte motstånd 

och många kvinnor slutade arbeta i branschen på grund av en manlig norm, kultur och 

struktur som gav kvinnorna svårigheter att arbeta inom denna (Cettner 2008:55). Detta har 

även vår studie visat då kulturen fortfarande utgörs av manlig norm. Respondenterna har 

vittnat om att många kvinnor slutat på grund av denna och är svåra att attrahera till yrket. 

Dock är denna tidigare forskning inriktad på kvinnliga civilingenjörer (Cettner 2008:7) medan 

metoden i vår studie har inriktat sig på kvinnliga chefer oberoende av vilken utbildning de 

har. Detta kan således ge skillnader i resultatet av studierna då utbildningarna och även 

arbetsuppgifterna kan skilja sig åt. Vår studie visar även på en mer ljus bild av kvinnor i 

byggbranschen än denna tidigare forskning om kvinnliga civilingenjörer. Detta kan bero på 

att den tidigare forskningen är från år 2008 (Cettner 2008). Enligt våra respondenter har 

branschens jämställdhet och könsfördelning gått mot en mer positiv utveckling under de 

senaste åren.  
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Framtida	  studier 
I denna studie har vi enbart fokuserat på kvinnliga chefer i minoritet och deras uppfattningar 

kring deras arbetsklimat. Att koppla detta samman med en studie om mäns uppfattningar som 

majoritet gällande klimatet inom samma bransch skulle kunna bidra till ett bredare perspektiv. 

Vår studie visar att en förändring måste ske för att gynna kvinnor och det skulle vara 

intressant att se till hur välvilliga de manliga aktörerna inom branschen ställer sig till detta. 

Hur långt är de beredda att gå för att bidra med en förbättring? Framtida forskning skulle även 

kunna fokusera på hur det förändringsarbete som sker påverkar branschen genom att studera 

branschorganisationernas jämställdhetsarbete. Det skulle synliggöra vad organisationen 

arbetar med och även vilken effekt det får på byggbranschen. Även en jämförande studie av 

hur det tidigare sett ut på kontorstjänsterna i förhållande till dagsläget skulle kunna belysa hur 

förändringarna på dessa arbetsplatser skett. Detta skulle kunna ge mer kunskap om hur 

förändringar är möjliga i övriga delar av organisationerna.  
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Bilagor	  	  
	  

 

Bilaga	  1	  -‐	  Kodschema	  	  	  
 

1.  Könsfördelning 
1.1Produktionen 

      1.2Kontorstjänster 
      1.3Högsta chefer 

2.  Stereotypa uppfattningar om könsskillnader 
2.1Kvinnornas egna uppfattningar om kvinnor 
2.2Kvinnornas egna uppfattningar om män 
2.3 Kvinnornas upplevelser av andras stereotypa uppfattningar om könsskillnader 

3.  Arbetsmiljö 
3.1Positivt 
3.2Negativt 

4.  Känslohantering 
4.1Positivt 
4.2Negativt 

5.  Intrycksstyrning 
5.1Anpassar 
5.2Anpassar sig ej 

 

Kodhänsvisningar 

 
Könsfördelning: Markeras i röd färg. Hur fördelningen mellan könen ser ut på arbetsplatsen i 

produktionen, bland de högsta cheferna och på kontorstjänsterna.  

Stereotypa uppfattningar om könsskillnader: Markeras i grön färg. Stereotypa 

uppfattningar om män och kvinnor som kvinnorna har samt stereotypa uppfattningar om 

könsskillnader som kvinnorna uppfattar att andra har.  

Arbetsmiljö: Kodas i gult. Positiva samt negativa upplevelser av miljön.  

Känslohantering: Kodas i lila. Positiva och negativa känslor och upplevelser i arbetet 

Intryckstyrning: Kodas i blått. Hur kvinnorna anpassar sitt beteende och hur de inte gör det.  

 

 

Bilaga	  2	  -‐	  Intervjuguide	  
 

Intervjun inleds med presentation av studie, syfte, frågeställningar samt etiska aspekter 

hämtade från Vetenskapsrådet.  
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1. Informationskravet 

Syftet med forskningen: Syftet med denna undersökning är att se till kvinnliga chefers 

position som minoriteter i den mansdominerade byggbranschen, samt att få en klarare bild av 

hur arbetsklimatet här ser ut.  

 

2. Samtyckeskravet 

Du får när som helst avbryta intervjun och väljer helt själv vilka frågor du vill svara på. 

 

3. Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter som du ger oss behandlas med konfidentialitet. Inga namn eller ledtrådar 

kommer att finnas med i rapporten som kan leda tillbaka till dig eller det företag du jobbar 

för. Du kommer således aldrig benämnas vid namn i uppsatsen. 

 

4. Nyttjandekravet 

Dina uppgifter du lämnar kommer inte att användas för något annat syfte än för denna 

studie. Det inspelade materialet kommer efter att vi transkriberat att raderas och kommer 

aldrig höras av någon annan än oss.  
 

 

Syfte  

• Hur upplever kvinnliga chefer i byggbranschen deras arbetsklimat? 

• Upplever kvinnorna att deras kön påverkar hur de bemöts på sina 

arbetsplatser? 

 
 

Bakgrund 
 

Vad jobbar du med idag, vilken position och titel har du?  

 

Hur fick du din nuvarande ledarposition? (Har du klättrat inom organisationen eller blivit 

rekryterad som chef?) 

 

Kan du berätta lite om företaget du jobbar för?  
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Vad har du för utbildning?   

 

Vad har du för tidigare arbetserfarenheter? Vilka är dina tidigare arbetsplatser och vad 

jobbade du (i så fall) med där?  
 

Könsfördelning 

Hur ser fördelning generellt ut mellan kvinnor och män ut i företaget? 

 

Hur ser könsfördelning ut mellan cheferna på företaget? 

 

(Eventuell följdfråga) Anser du att det finns ett problem i att det finns så få kvinnor? 

 

(Eventuell följdfråga) Arbetar företaget aktivt med att få in fler kvinnor i företaget? 

 

Varför tror du uppdelningen ser ut på detta sätt? 

 

Upplever du att det är svårare att nå högre positioner inom företaget i egenskap av kvinna?  

 

(Eventuell följdfråga) Vad anser du detta beror på?  

 

Känslor 
 

Vilka för- och nackdelar anser du finns i fråga om att vara kvinna inom byggbranschen?  

 

Upplever du att du behandlas annorlunda på grund av ditt kön? 

 

(Eventuell följdfråga) I så fall, på vilket sätt? (Positivt/negativt) 

 

Känns det svårare för dig att ta plats i och med den mansdominans som råder? 

 

Hur skulle du beskriva ditt arbetsklimat?  

 



	   52	  

Anser du dig agera på samma sätt i ditt ledarskap gentemot kvinnor och män?  

 
Intrycksstyrning, påverkan och självpresentation 

 
Hur påverkas du av det rådande klimatet? 

 

Upplever du att du behövt förändra dig själv utifrån du arbetar?  Och i så fall, på vilket sätt?  

 

Tror du att ditt ledarskap eller position överhuvudtaget hade sett annorlunda ut om du var 

man?  

 
Övrigt 
 

Har du några frågor eller finns det något du skulle vilja tillägga?  

 
 

Bilaga	  3	  –	  Informationsbrev	  
	  
Hej. Vi heter Sofia Hallin och Camilla Johnsson och pluggar Sociologi C vid Uppsala 

universitet. Nu i vår ska vi skriva vår kandidatuppsats som ska handla om kvinnliga chefer 

inom byggbranschen. Vi undrar nu om Du skulle vilja ställa upp på en intervju inom de 

närmsta veckorna? Studien syftar till att få kunskap om kvinnors erfarenheter och syn på sitt 

arbete. Intervjun beräknas ta cirka en timme och tid och plats är givetvis upp till dig. 

Medverkan i studien kommer att vara helt anonymt för både företaget och dig som 

intervjuperson. De frågeställningar vi ämnar utgå ifrån är som följande: 

Hur upplever kvinnliga chefer i byggbranschen deras arbetsklimat? 

Upplever kvinnorna att deras kön påverkar hur de bemöts på sina arbetsplatser? 

 

Vi skulle gärna se dig som en av våra respondenter! Vi tar gladeligen emot tips på andra 

kvinnor inom branschen du tror skulle kunna bidra till denna studie! För frågor och vidare 

information kring studien så kan ni nå oss på: 
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Sofia: 076-******* hallin.sofia@gmail.com 

Camilla: 070-******* camillajohnsson123@hotmail.com 

Stort tack på förhand! 

Vänliga hälsningar / Sofia och Camilla 

 

 

	  


