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  Sammanfattning 

Byggbranschen är en av Sveriges mest könssegregerade branscher och har länge haft problem 

med ett hårt arbetsklimat på grund av en så kallad machokultur. Studien undersöker om 

byggföretag kan använda extern Employer Branding som en strategi för att förändra 

arbetsklimatet i branschen. Genom att anpassa förmånerna som kan tänkas attrahera individer 

som besitter värderingar och egenskaper som förväntas bidra till en förändring bort från 

machokulturen.   

Studien bygger på intervjuer med tio nyrekryterade arbetsledare från byggföretagen Skanska, 

NCC och JM samt författarnas observationer från etableringskontoren. Företagens utvalda 

segment är enligt studien nyutexaminerade byggingenjörer och före detta yrkesarbetare. 

Förmåner för att attrahera dessa är en fast marknadsmässig lön, kontinuerlig utbildning, 

utveckling inom företaget och friskvård med mera. Majoriteten av studiens respondenter 

besitter önskade egenskaper varför byggföretagens externa Employer Branding-strategi 

fungerar. Studien visar att extern Employer Branding inte ensamt kan bidra till en förändring 

av arbetsklimatet.   
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Förord 
 

Vi har hört mardrömshistorier om att ändra uppsatsämne ett flertal gånger, inte lyckats 

komma överens med sin uppsatspartner och att kandidatuppsatsen därför kan vara en riktig 

påfrestning. Vi vill av denna anledning inleda med att tacka varandra för att vi hållit ihop trots 

frustration, sena nätter med teoriböcker och många kilometer på cykel mellan byggbodarna.  

 

Tack till alla arbetsledare som ställt upp på intervjuer och med glädje bjudit in oss till deras 

etableringskontor. Vi vill även tacka våra opponenter för alla hjälpsamma kommentarer och 

uppmuntrande ord under kursens gång. 

 

Vårt största tack går till vår uppsatshandledare Anna Bengtson för hennes engagemang och 

uppmuntran. Vi vill tacka för det bollplank hon varit under hela processen och hur vi 

tillsammans spånat iväg inom ämnet men även för de vägledningar hon gett oss när vi varit 

osäkra.  
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1. Inledning 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder och har kommit långt i utvecklingen mot lika 

förutsättningar oavsett kön eller sexuell läggning (World Economic Forum, 2013). Trots det 

finns det en del branscher som har en lång väg kvar till en jämställd könsfördelning och 

byggbranschen utmärker sig som en av dessa branscher (SCB, 2014). Jämställdhetsproblemen 

finns i hela byggbranschen men är störst i byggproduktionen där framförallt kvinnor väljer att 

sluta på grund av orsaker som stress, oflexibla arbetstider, osäkerhet kring arbetsställe, 

bristande ledarskap och en tuff psykisk och fysisk miljö (Sjöström, 2015). Arbetsklimatet 

präglas av en hård jargong bestående av svordomar, grova skämt och sexistiska kommentarer 

(Byggnads, 2015; Stoppamachokulturen, 2015). Fenomenet är förenat med branschens 

machokultur och anställda som inte trivs i den här typen av miljö väljer antingen att sluta eller 

tvingas ändra på sig för att passa in och bli accepterade som en i gänget (Byggcheferna, 

2015a; Byggnads, 2015; Olofsson, 2000). Machokulturen kan beskrivas genom självsäkerhet, 

styrka, aggressivitet och bygger på uppdelade könsroller (Nationalencyklopedin, 

2016).  Kulturen har byggts upp under många år och jargongen sitter djupt inpräntad i de 

anställda (Byggands, 2015). Det finns även personer som undviker byggbranschen på grund 

av föreställningar om arbetsklimatet (Byggnads, 2015; Olofsson, 2000).   

Machokulturen påverkar många personer negativt, oavsett kön, sexuell läggning och 

bakgrund (Byggnads, 2015). För att få bukt på machokulturen startade fackorganisationerna 

Byggnads och Byggcheferna (2015b) ett initiativ som går under namnet Stoppa 

machokulturen. De har också startat en kampanj för att skapa en debatt om problemet genom 

att annonsera med citat som bygger på fördomsfulla myter om byggbranschen som:  

“Kvinnor är för svaga. Så är det bara.”, “Män är mer tekniska.”, “Branschen behöver fler 

kvinnor. Det behöver ju städas här också.” och “Här är det hårda tag. Det krävs stake för att 

palla.” (Nandorf, 2015). 

Genom satsningen vill Byggnads belysa problemen som branschen står inför och försöka få 

igenom en förändring av arbetsklimatet i byggbranschen. De vill skapa en bransch som 

genomsyras av jämställdhet, där alla behandlas lika och tar vara på all arbetskraft istället för 

att stöta bort de kvinnor och män som inte vill arbeta inom en machokultur (Byggnads, 2015). 

Initiativet stöttas av de stora byggföretagen som gjort ett flertal uttalanden i ämnet, dels i 
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Almedalen och i Nyhetsmorgon det senaste året (Almedalsveckan, 2015; Byggcheferna, 

2015b, Bengtsson, 2015; Nyhetsmorgon, 2015). Målet att minska machokulturen går också att 

se på de tre stora byggföretagen, Skanska, NCC och JM:s, hemsidor där de presenterar sina 

värdeord och grundvärderingar (Skanska, 2016a; NCC, 2016a; JM, 2016a).  

Flera tunga aktörer inom byggbranschen är överens om att branschen behöver genomgå en 

kulturförändring för att bli en attraktiv arbetsplats även för mjukare individer som inte trivs i 

en machokultur. Genom att visa att aktörerna vill genomgå kulturförändringen kan företagen 

tänkas attrahera individer som annars valt bort branschen, och få de anställda som inte trivs i 

machokulturen att välja att stanna (SOU, 2004:43; Olofsson, 2010). Det som är svårast att 

ändra på i en kultur är de grundläggande antaganden och värderingar som sitter djupt rotade i 

gruppens individer sedan uppväxten (Schein, 2010). I Sveriges nationella kultur värdesätts 

mjuka värden som livskvalitet och relationer (Hofstede et al, 2011). Dessa mjuka värden 

främjar inte en machokultur, vilket gör det ytterligare märkligt att en större förändring ännu 

inte skett. Det kan å andra sidan förklara varför det är en stor andel kvinnor och män som inte 

trivs i en machokultur. 

Processen att attrahera och rekryterar rätt individer som har de eftertraktade värderingarna är 

en del av byggföretagens externa Employer Branding arbete och kan användas som strategi 

för att genomföra en kulturförändring. Det innebär att företag segmenterar sin målgrupp vid 

rekrytering och erbjuder arbetsförutsättningar och förmåner som passar segmentet som 

besitter rätt värderingar för att motverka kulturen (Moroko & Uncles, 2008).  En möjlig 

anledning till den långsamma förändringen är att företagen rekryterar ur fel segment och 

fortsätter att rekrytera personer med grundläggande antaganden som bidrar till en fortsatt 

machokultur. Det skulle främja den existerande machokulturen istället för att motverka den 

och studien ämnar undersöka om så är fallet. 

1.1 Problematisering 

Byggbranschen är en av Sveriges mest könssegregerade branscher där andelen kvinnor endast 

uppgår till cirka 8,6 % med en marginell ökning senaste åren (Stoppamachokulturen, 2015; 

SCB, 2014; Sveriges byggindustrier, 2014). Byggföretagen har mål och riktlinjer för hur de 

ska öka andelen kvinnor inom branschen och även utformat nätverk och forum för sina 

kvinnliga anställda (Byggcheferna, 2014). Det är dock inte bara kvinnor som tar avstånd från 

branschen utan även män som inte trivs i den hårda machokulturen (Kompetensbrist hotar 
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byggbranschen, 2014). Branschen har dock sett en viss förbättring i arbetsklimatet jämfört 

med ett tiotal år sedan. Trots det går förändringen långsamt vilket fastställdes i en 

enkätundersökning som Byggnads genomförde med sina medlemmar (Stoppamachokulturen, 

2015). I undersökningen uppfattar 30 % av dryga 2 100 svarande att det förekommer 

sexistiskt och könsdiskriminerande språk på arbetsplatsen varav 18 % av dessa uppgav att de 

hör det dagligen. 80 % anger att arbetskulturen är ”grabbig” med ett tufft arbetsklimat och 30 

% upplever sin arbetsplats som ojämställd (Stoppamachokulturen, 2015). Varannan av 

deltagarna upplever att bristen på jämställdhet på arbetsplatsen är ett problem 

(Stoppamachokulturen, 2015).    

I tidigare undersökningar om problemen med machokulturen inom byggbranschen utgår 

många från ett genusperspektiv (Olofsson, 2000; Cettner, 2008). Vår studie fokuserar på att 

undersöka en möjlig lösningsmetod till problemet genom att analysera om byggföretagens 

externa Employer Branding genom rekryteringsprocessen kan påverka organisationskulturen. 

Vi misstänker att det är i denna del som byggföretagen har störst möjlighet att förändra 

organisationskulturen och därmed även arbetsklimatet. Genusaspekten går dock inte att bortse 

från då machokulturen är uppbyggt av föreställningar om manligt och kvinnligt vilket ligger 

till grund för problemet.  

1.2 Syfte   

Syftet med uppsatsen är att undersöka ett tillvägagångsätt för att få bort machokulturen i 

byggbranschen. Detta genom att analysera de tre stora svenska byggföretagen Skanska, NCC 

och JM:s arbete med extern Employer Branding. Vi vill undersöka om företagen, genom 

rekryteringsprocessen, anställer de individer som deras Employer Branding avser att attrahera 

eller individer som driver på machokulturen. Syftet är också att undersöka den teoretiska 

kopplingen mellan extern Employer Branding, organisationskultur och arbetsklimat genom en 

egendesignad modell.  

1.3 Frågeställningar  

Hur stämmer byggföretagens externa Employer Branding överens med utfallet av 

rekryteringen? 

Hur kan extern Employer Branding hjälpa till i förändringsarbetet bort från 

byggproduktionens machokultur? 
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1.4 Avgränsningar  

Machokulturen finns i hela byggbranschen och är som mest utbredd inom byggproduktionen 

därför avgränsas studien till byggproduktionen. Studien är avgränsad till byggsidan och 

utesluter anläggningssidan. Teorin är avgränsad till extern Employer Branding och utesluter 

den interna delen av teorin, då syftet är att undersöka de personer som företaget rekryterar 

externt och inte de anställda företaget vill behålla.  Studien avgränsas också från 

mångfaldsfrågor även om det är en del av kampen mot machokultuern. Avgränsningarna är 

gjorda med hänsyn till studiens omfång och tidsram.  

1.5 Disposition  

Kapitel 1: En bakgrund till problematiken och information om branschen. Även uppsatsens 

syfte, frågeställningar och avgränsningar presenteras.  

Kapitel 2: Den teoretiska ramen presenteras och inleds med en bakgrund om genusproblem i 

byggbranschen, följt av en beskrivning av Employer Branding. Sedan en beskrivning av 

organisationskultur och hur det är uppbyggt och avslutas med en egendesignad analysmodell.  

Kapitel 3: Ett metodkapitel som handlar om det kvalitativa tillvägagångsättet som applicerats 

i undersökningen och presenterar hur intervjuerna har genomförts.  

Kapitel 4: Beskrivning av den insamlade data från intervjuerna.  

Kapitel 5: Empirin analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket och analysmodellen.  

Kapitel 6: Undersökningens slutsatser presenteras och besvarar frågeställningarna. Förslag 

till framtida forskning inom ämnet presenteras. Avslutas med en diskussion där författarna 

uttrycker sina egna reflektioner angående studien. 

Referenser: Källorna som används i studien listas. 

Bilagor: Hofstedes definitioner av feminina och maskulina beteenden, presentation av 

respondenter samt studiens intervjuguide. 
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2. Teori 
2.1 Genusproblem i byggbranschen 

Enligt Yvonne Hirdman (2001) är genus upphovet till föreställningarna om att det existerar 

två olika könsvarelser. Alvesson (2015) menar att maskulinitet och femininet baseras på 

kulturella föreställningar som grupper tillskriver olika fenomen. Människor upprättar osynliga 

normer och regler kring det kvinnliga och manliga vilket Hirdman (2001) kallar för 

genussystem. Systemet har två principer, dels att könen hålls isär och dels manlig 

överordning. Isärhållandet syftar till att det som betraktas som manligt och kvinnligt separeras 

och arbetsdelningen utgår från att män och kvinnor anses besitta olika egenskaper och därför 

är lämpliga för olika arbetsuppgifter (Hirdman, 2001). Män anses representera egenskaper 

som kalkylerande, förnuftig och rationell och kvinnor anses vara känslosamma och 

omsorgsbenägna (Hirdman, 2001). Manlig överordning syftar till att män antar en högre plats 

i hierarkin (Sand, 2015; Hirdman, 1988). När kvinnor börjar arbeta inom mansdominerade 

yrken fortsätter det manliga vara normen och kvinnorna börjar bete sig mer manligt för att 

passa in som en ”liten man” (Olofsson, 2000). Enligt Olofsson (2000) är kvinnor ett 

andrahandsval vid en rekryteringsprocess i mansdominerande yrken, oavsett om fysisk styrka 

krävs eller inte.   

Olofsson (2000) anser att byggbranschen präglas av dubbla budskap, när det råder brist på 

arbetskraft rekryteras kvinnorna till yrket och annars hävdas yrket vara för fysiskt 

ansträngande för kvinnor. Även den hårda jargongen utgör ett hinder och genom att behålla 

den och inta en negativ attityd mot kvinnor lockar byggbranschen till sig personer som har 

samma inställning och håller borta personer som skulle kunna förändra kulturen (Olofsson, 

2000). Arbetsplatserna är dessutom skapade för en manlig kultur sett till utformandet av 

lokaler, arbetstidernas indelning, kommunikationen, gruppbildningar och språkbruk, vilket 

kvinnorna inom branschen får anpassa sig efter (Olofsson, 2000). Det finns även en 

föreställning om att den typiska personen som arbetar inom byggbranschen är en fysisk stark 

och ung man vilket innebär att manliga individer som har svårt att hävda sig alternativt 

sviktande hälsa lämnar branschen (Olofsson, 2000). Kvinnor placeras ofta på positioner där 

de arbetar ensamma då de anses arbeta långsammare än män och drar därför ner lagackordet, 

den provisionsbaserade lönen som yrkesarbetslagen får (Olofsson, 2000).   
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2.2 Employer Branding 

Konceptet Employer Branding härstammar från marknadsföringsstrategier och innebär att 

företag fokuserar på att utveckla sin image som en attraktiv arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 

2004). Employer Branding och rekrytering ska inte blandas ihop då rekrytering är en 

kortsiktig process för att identifiera framtida anställda medan Employer Branding sker 

löpande för att upprätthålla ett starkt arbetsgivarvarumärke (Parment och Dyhre, 2009). 

Human Resources (HR) -avdelningen är involverad i rekryteringsprocessen, arbetsmiljö och 

utvecklandet av företagets varumärke för att kunna attrahera och behålla rätt personal 

(Moroko och Uncles, 2008; Parment & Dyhre, 2009). Det är viktigt att HR-avdelningens 

arbete med Employer Branding sker i samverkan med organisationens strategiska mål och att 

ledningen, HR och marknadsföringsavdelningen arbetar i synergi för att skapa ett lyckat 

varumärke (Mosley, 2007; Parment & Dyhre, 2009).    

Begreppet Employer Branding är relativt nytt och Ambler och Barrow (1996) var först med 

att introducera begreppet i termer av nytta för arbetssökande. Genom en empirisk 

undersökning av brittiska företag kom de fram till att Employer Branding kan förstås enligt 

följande:   

“The package of functional, economic and psychological benefits provided by 

employment, and identified with the employing company.” (Ambler & Barrow, 1996, 

s.187)  

Dr. John Sullivan (2004) definierade begreppet Employer Branding som:   

"A targeted, long-term strategy to manage the awareness and perceptions of 

employees, potential employees, and related stakeholders with regards to a particular 

firm."   

Backhaus och Tikoo (2004) kompletterar Sullivans (2004) definition av begreppet med vikten 

av att differentiera sig från konkurrerande arbetsgivare genom att belysa företagets förmåner 

och arbetsmiljö. I studien kommer Sullivans samt Backhaus och Tikoos definition av 

Employer Branding att användas.   

Större företag måste lägga vikt vid att både attrahera och behålla rätt anställda till företaget 

för att maximera organisationens värde och framgång (Parment & Dyhre, 2009). Employer 
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Branding kan delas upp i intern- och extern Employer Branding där internt används för att få 

anställda att stanna kvar inom företaget och externt för att differentiera företaget från andra 

arbetsgivare och attrahera nya anställda (Backhaus & Tikoo, 2004; Parment & Dyhre, 

2009).  Studien fokuserar endast på den externa delen av Employer Branding.  

Idag har arbetsgivare en stor möjlighet att attrahera och rekrytera personal ur ett allt större 

segment i och med digitaliseringen och globaliseringen (Sullivan, 2016). Företag har mycket 

att vinna på att strategiskt använda sig av Employer Branding-strategier genom flera olika 

kanaler (Sullivan, 2016). Det svåra i rekryteringsprocessen är säljaspekten där företagen 

måste utveckla färdigheter för att kunna övertala potentiella anställda till att söka sig till 

företaget (Sullivan, 2016). Det leder till att många organisationer lägger stor vikt vid att vara 

unika och utstråla att företaget är en attraktiv arbetsgivare (Lievens & Highhouse, 2003; 

König, 2008). Att utmärka sig som unik är extra viktigt i en bransch som byggbranschen där 

arbetsuppgifterna inte varierar nämnvärt mellan företagen. De företag som har ett bra rykte 

attraherar både fler och högre kvalificerade ansökande i deras rekryteringsprocess (Lievens & 

Highhouse, 2003). För att vara framgångsrika i samband med att attrahera och rekrytera bästa 

möjliga anställda är det viktigt att företag förstår hur deras rykte uppfattas av arbetssökande 

för att kunna lokalisera om något uppfattas på fel sätt (Fombrun, 1996; Arachchige & 

Robertson, 2011).  

Employer Branding skapar två huvudsakliga tillgångar, varumärkesassociationer och 

varumärkeslojalitet enligt Backhaus och Tikoos (2004) modell (Figur 1). 

Varumärkesassociationer formar företagets arbetsgivarvarumärke och påverkar 

attraktionskraften som företaget har till potentiella anställda (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Modellen förklarar också hur Employer Branding påverkar organisationskulturen och 

organisationens identitet som båda påverkar de anställdas lojalitet till arbetsgivaren. Lojala 

anställda väljer att stanna inom företaget även när det sker förändringar som kan få dem att 

överväga att byta arbetsgivare (Backhaus och Tikoo, 2004). Enligt modellen är företagets 

organisationskultur de antaganden och värderingar som är skapade av organisationens 

anställda vilket förmedlas till de nyanställda och visas i hur de anställda beter sig på företaget 

(Backhaus & Tikoo, 2004; Schein, 1985; O'Reilly, 1989). Eftersom de anställda utgör en del 

av Employer Branding påverkar även kulturen hur företagets Employer Brand uppfattas, 

vilket leder till att organisationskulturen påverkar Employer Branding (Backhaus och Tikoo, 

2004).  
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Figur 1: Backhaus och Tikoo (2004) s. 505: Teoretisk ramverk över Employer Branding 

2.2.1 Employer Branding i rekryteringsprocessen 

Rekryteringsprocessen är en viktig del av företags Employer Branding-strategier då det 

innebär en stor kostnad att rekrytera, introducera och utbilda nya personer (Parment & Dyhre, 

2009). När fel person rekryteras till företaget kan det leda till konsekvenser som ekonomiska 

förluster, försämrat rykte och sämre arbetsklimat (Parment & Dyhre, 2009). Employer 

Branding som strategi i rekryteringsprocessen leder på sikt till lägre personalomsättning och 

en positiv ekonomisk utveckling för företag (Barrow & Mosley, 2005).  

Employer Branding kan användas som en segmenteringsstrategi och hjälpa företag att veta 

vilka individer som ska attraheras och rekryteras (Moroko & Uncles 2009; Bejoy & 

Clemence, 2016; Hieronimus et al. 2005). Moroko och Uncles (2009) fann i sin undersökning 

att i tre av fyra fall är segmentering en ekonomiskt fördelaktig strategi gällande 

personalplaneringen. Genom att tydligt definiera vilken typ av person som ska attraheras blir 

företagens Employer Branding effektiv och målinriktad (Parment & Dyhre, 2009).  Företag 

bör först identifiera vilka typer av segment de vill attrahera internt och extern, beroende på 

företagets behov och storlek (Moroko & Uncles, 2009). Segmentet identifieras genom att 

observera kompetens, erfarenhet, typ av tjänst, ålder, karriärsfokus, familjeplaner och 

önskemål kring förmåner med mera (Moroko & Uncles, 2009). Arbetssökande kan även 

segmenteras in i grupper baserat på demografiska, geografiska och beteendekaraktärer vilket 

ska uppmärksammas i rekryteringsprocessen (Moroko & Uncles, 2008).  
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Segmenten som företag kan identifiera kräver i regel olika former av uppvaktning och 

belöningar. Företaget bör därför belysa de attribut som kan tänkas attrahera det tilltänkta 

segmentet till att välja företaget framför konkurrenterna (Moroko & Uncles, 2009; 

Hieronimus et al, 2005; Parment & Dyhre, 2009). Genom att erbjuda förmåner som olika 

arbetstider, friskvårdsbidrag, pensionsavtal, utbildningar, karriärmöjligheter, bonussystem och 

extra föräldraledighet kan företag attrahera olika utvalda segment (Moroko & Uncles, 2009). 

Attributen och förmånerna kan förmedlas via en mängd olika kanaler som anpassas efter det 

utvalda segmentet, till exempel genom sociala medier, media, jobbannonser, kontaktdagar och 

arbetsmarknadsmässor (Parment & Dyhre, 2009).   

2.3 Organisationskultur 

Scheins (2010) och Hofstede, Hofstede och Minkovs (2011) teorier behandlar bakomliggande 

faktorer som påverkar organisationskulturen och hur den har sitt fäste. Teorierna behandlas 

växlande i texten då de beskriver liknande fenomen och kompletteras med hur 

Alvessons (2015) beskriver organisationskulturens funktion samt hur den kan förändras. 

Kultur kan fungera som en kompass och verka som en vägvisare för prioriteringar och 

riktlinjer samt som ett socialt kitt som sammanfogar gruppen (Alvesson, 2015). Kultur kan 

studeras på olika nivåer, från kön-, nationell-, samhällsklass-, yrkes-, bransch- och 

organisationskultur (Hofstede et al, 2011). Kulturerna är av olika karaktärer och grundar sig i 

värderingar och sedvänjor där balansen skiljer dem åt (Hofstede et al, 2011). Köns- och 

nationell kultur är de kulturer som ligger djupast rotat eftersom de till störst del baseras på 

grundläggande värderingar. Värderingarna skapas under de tio första åren i livet genom 

intryck från omgivning, familj och skola (Hofstede et al, 2011). Den svenska kulturen 

kännetecknas av en norm om att vara blygsam och prioritera livskvalitet och relationer, samt 

en låg grad av hierarki (Hofstede et al, 2011). Det är allmänt vedertaget att kvinnor och män 

har likande roller i samhället där båda kan göra karriär och båda förväntas ta hand om samt 

försörja familjen. Vid konflikter föredras kompromissande och förhandling. Attityden mot 

arbetet är ”jobba för att leva” och i organisationer i denna typ av kultur belönas det oftast på 

jämlikhetsgrunder, det vill säga hela arbetslaget belönas (Hofstede et al, 2011, se bilaga 1 och 

2). 

Organisationskulturen består till större del av sedvänjor än värderingar vilket är förklaringen 

till varför den är ytligare än den nationella kulturen, se figur 2 (Hofstede et al, 2011). En 
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organisations sedvänjor blir först aktuella vid inträdet i en organisation som sker senare i livet 

när de grundläggande värderingar redan är förankrade i medvetandet. 

 
Figur 2: Hofstede et al, (2011) . Kulturskillnaders beskaffenhet 

Enligt Hofstede et al (2011, s 423) kan organisationskultur definieras som ”Den kollektiva 

mentala programmering som särskiljer en organisations medlemmar från en annan 

organisations medlemmar.”. Det finns dock ingen standarddefinition för vad en 

organisationskultur är men de flesta är överens om att den är holistiskt, historiskt 

determinerad, socialt konstruerad, mjukt och svårt att förändra (Hofstede et al, 2011; Peters & 

Waterman, 1982; Deal & Kennedy, 1982; Alvesson, 2002). Schein (2010) förklarar 

organisationskultur med en modell bestående av tre nivåer: artefakter, värderingar och 

normer, och grundläggande antaganden. Hofstede et al (2011) förklarar kultur genom ett 

lökdiagram som utifrån och in består av symboler, hjältar, ritualer som tillsammans utgör 

sedvänjor och innerst värderingar. Scheins artefakter kan liknas vid Hofstedes sedvänjor, och 

värderingar och normer samt de grundläggande antagandena liknas vid Hofstedes värderingar. 

 

Figur 3: Schein (2010). Förklaringar till organisationskultur         Figur 4: Hofstede (2011). Lökdiagrammet 
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Artefakter är föremål och synliga beteenden som finns i kulturen vilket mer konkret är det 

som ses, hörs, känns och märks vid vistelsen i en ny organisationskultur (Scheins, 2010). 

Hofstede et al (2011) benämner dessa som symboler och exempel är språk, beteende och 

organisationens listade värdegrunder. Artefakter och symboler kan också vara synliga i form 

av den fysiska miljön i kontoret, design, klädkod, teknik, logotyper. Klimatet i gruppen är 

också en del av artefakter som är ett sätt att manifestera kulturen (Schein, 2010). 

Observerbara traditioner är en typ av artefakter vilka Hofstede (2011) kallar för ritualer. 

Hjältar handlar om vilka förebilder som finns i kulturen och kan vara verkliga eller påhittade 

personer, levande eller döda. Hjältarnas egenskaper värderas högt av de som befinner sig i 

kulturen. Ritualer är kollektiva aktiviteter som anses socialt viktiga för en kultur, men som 

egentligen inte behövs för att nå målet (Hofstede et al, 2011). Det kan liknas vid traditioner 

genom att handla om sätt att hälsa på, ceremonier och om förmedlingen av trosuppfattningar 

vilket sker genom språkanvändning i tal och skrift. 

 

Värderingar och normer är den mellersta nivån vilken handlar om värderingar som sker på ett 

medvetet plan (Scheins, 2010). Det kan ses som moraliska och etiska riktlinjer som vägleder 

de anställda i hur de ska agera. Den gemensamma ambitionen och målsättningen spelar roll 

för hur värderingar skapas (Schein, 2010). Att värderingar kan skapas eller aktiveras resonerar 

både Schein (2010) och Hofstede et al (2011) kring, men Hofstede skiljer på värderingar som 

inlärts under det första tio levnadsåren som enligt honom beror på den nationella kulturen som 

omger en under uppväxten. Hofstedes värderingar kan liknas vid Scheins grundläggande 

antaganden. Dessa är djupt rotade och ligger till grund för beteende, känslor och tankar. 

Grundläggande antaganden sitter i ryggmärgen från landets kultur, hemmet, skolan och 

liknande och är så pass självklara att knappt någon i det sociala umgänget reflekterar på annat 

sätt (Schein, 2010). Det är genom det här momentet som kultur har sin styrka (Schein, 2010). 

När en person har utvecklat en uppsättning av sådana antaganden, kommer denne vara 

bekvämast med andra som delar samma uppsättning av antaganden och vara obekväm och 

utsatt i situationer där andra grundläggande antaganden förefaller. När de grundläggande 

antaganden skiljer sig åt har personer svårt att förstå varandra och kan ofta missuppfatta samt 

misstolka varandras handlingar (Schein, 2010). 

 

En planerad organisatorisk kulturförändring är vanligtvist ett svårt projekt som kräver 

uthållighet, ihärdighet, insikt, kreativitet och ofta en kombination av kulturfokuserade och 

handfasta materiella åtgärder (Alvesson, 2015). Det krävs en mottaglighet både från 
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ledningens sida och hos kollektivet för nya idéer, värderingar och uppfattningar (Alvesson, 

2015). Alvesson (2015) har poängterat tre viktiga aspekter som bör beaktas vid ett 

förändringsarbete: vikten av att ha realistiska ambitioner, fokusera på innebörder snarare än 

värderingar samt både pressa och föra en dialog med de som kulturförändringen ska ske hos. 

En vanlig metod för att uppnå en organisationskulturförändring är att anställa nya människor 

som stödjer den önskade kulturen (Alvesson, 2015). 

2.4 Analysmodell 
Machokulturen är ett branschproblem därför kommer problemet analyseras därefter och i 

analysmodellen kommer fokus ligga på helheten, inte vid företagsspecifika skillnader. Genom 

tidigare teoretiska förklaringar har följande modell utformats för att på en branschnivå kunna 

undersöka förändringsarbetet från machokulturen. Genom en lyckad extern Employer 

Branding borde företagen attrahera och rekrytera individer som besitter rätt värden för att 

kunna motverka byggbranschens machokultur genom en förändring av arbetsklimatet.  

 

Genom att förmedla värden som det utvalda segmentet attraheras av påverkar byggföretagens 

externa Employer Branding vilka personer som söker sig till branschen (Moroko & Uncles, 

2009). För att nå ut till det utvalda segmentet är det viktigt att byggföretagen väljer rätt 

kanaler (Parment & Dyhre, 2009). De förmåner som byggföretagen sedan förmedlar är ett sätt 

att differentiera sig och blir avgörande för vilka personer som väljer att söka sig till företaget 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Personer väljer att söka sig till företagen och genom 

rekryteringsprocessen kommer företagen att välja ut vilka kandidater som genom 

anställningsintervjuerna visar sig stämma överens med det segment som företaget vill 

attrahera. Denna process är en vanlig strategi för att genomföra en kulturförändring 

(Alvesson, 2015). De nyanställda kommer att påverka företagets organisationskultur genom 

att de besitter grundläggande antaganden och värderingar som de tar med sig till arbetsplatsen 

(Schein, 2010; Hofstede et al, 2011). Arbetsklimatet som är en del av organisationskulturen i 

form av artefakter och sedvänjor kommer att påverkas (Schein, 2010; Hofstede et al, 2011). 
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Arbetsklimatet antas bestå av normer, de anställdas beteende, språkbruk, jargong och 

konflikthantering.  

2.4.1 Definition av mjuka värden 
I studien kommer de värden som förväntas motverka machokulturen att benämnas som 

”mjuka värden”. Definitionen baseras på Hirdmans (2001) och tidigare genusforskning om de 

egenskaper som tillskrivits som kvinnliga, det vill säga känslosamma, omsorgsbenägna och 

föredra trygghet framför risk. Definitionen baseras även på de värderingar och beteenden som 

Hofstede et al (2011) tillskriver den nationella kulturen. Typiskt för svensk kultur är att vara 

relationsorienterad och att prioritera livskvalitet samt fritid. Nationell kultur används eftersom 

den ligger till grund för organisationskulturen då den till stor del är avgörande för värderingar, 

grundläggande antaganden och normer (Schein, 2010; Hofstede et al, 2011). Det är också ett 

bevis på att de mjuka värdena inte tillhör en viss personlighetstyp, utan mer är en del av den 

svenska kulturen (Hofstede et al, 2011). 
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3. Metod  
3.1 Metodval 

Studien är en kandidatuppsats på 15 hp vid Uppsala universitet för Företagsekonomiska 

Institutionen. För att undersöka analysmodellen har studien en kvalitativ utformning vilket är 

lämpligt vid undersökningar av bakomliggande uppfattningar hos respondenter (Bryman & 

Bell, 2013, s 419). Kvalitativ data utgörs av intervjusamtal och observationsanteckningar som 

kan användas för att studera fenomen som är svåra att uppfatta, som känslor, tankar, 

upplevelser med mera (Ahrne & Svensson, 2015, s 10). För att få information och förståelse 

kring företagens rekryteringsprocesser och externa Employer Branding-strategier har 

kvalitativa intervjuer genomförts. När intresset ligger i att granska intervjuobjektens svar, vad 

de poängterar och har för åsikter är kvalitativa intervjuer att föredra (Bryman & Bell, 2013, s 

475). Andra former av metodinsamling som enkäter diskuterades men då behovet att få 

utvecklande svar, kunna förklara vissa begrepp och observera kroppsspråk är anledningen till 

att intervjuer valdes. En litteraturstudie har genomförts för att få en bakgrund till teori, 

byggbranschen och metodval. En egendesignad analysmodell har utformats för att undersöka 

om företagens externa Employer Branding kan påverka machokulturen genom rekrytering av 

personer som kan tänkas förändra organisationskulturen och därmed påverka arbetsklimatet.  

3.2 Forskningsurval 

3.2.1 Urval företag  

Undersökningen avgränsades till de tre stora byggföretagen, Skanska, NCC och JM, då det 

antogs att det framförallt är dessa som är tillräckligt stora för att arbeta med extern Employer 

Branding på en strategisk nivå. Önskvärt vore även att undersöka byggföretaget Peab för att 

samla data från Sveriges fyra största byggföretag. Under tiden som intervjuerna genomfördes 

med arbetsledare från Skanska, NCC och JM uppstod en empirisk mättnad i svaren då 

arbetsledarna oavsett företag i stor utsträckning svarade likartat. Empirisk mättnad betyder att 

svaren är liknande och åsikterna inte skiljer sig åt mellan respondenterna (Bryman & Bell, 

2013).  Därför antogs det att arbetsledare på Peab skulle ge liknande svar och kunde av den 

anledningen, tillsammans med tidsbrist, bortses från.  
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3.2.2 Urval respondenter 

Studiens grundurval är arbetsledare inom byggproduktion då de förväntas ha kunskap om 

arbetssätt och jargong i produktion och i viss mån ledningens strategiska arbete (För 

presentation av respondenterna se bilaga 3). Arbetsledarens uppgift är bland annat att 

förmedla information från ledningen till yrkesarbetare och från yrkesarbetare upp till ledning. 

Undersökningen genomförs i byggproduktionen där machokulturen förväntas vara 

påtagligast. Studien baseras på ett bekvämlighetsurval av först sex arbetsledare i 

byggproduktion som alla är stationerade i Uppsala. Ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman 

och Bell (2013, ss 204-205) ett urval som sker genom att kontakt tas med de personer som för 

tillfället finns tillgängliga för forskaren. Enligt Bryman och Bell (2013, s 205) kan resultaten 

inte generaliseras eftersom vi inte vet vilken del av populationen de representerar. Syftet är 

dock att få en uppfattning om sambanden mellan extern Employer Branding, 

organisationskultur och arbetsklimatet i byggbranschen och inte generalisera en hel 

population. De sex arbetsledarna som först intervjuades gav oss kontaktinformation till andra 

nyrekryterade arbetsledare. Det är ett så kallat snöbollsurval vilket är ett slags 

bekvämlighetsurval. Urvalet används genom att respondenterna som först var relevanta för 

studien förser forskaren med kontakt med ytterligare relevanta respondenter (Bryman & Bell, 

2013, ss 206-207). Risken är att det kan snedvrida resultatet eftersom urvalet styrs av vilka 

respondenterna rekommenderar, exempelvis vänner och bekanta. Risken antogs vara låg då 

det låga antalet nyrekryterade arbetsledare i Uppsala antagligen resulterat i intervjuer av 

samma personer om vi vänt oss till företagens HR-avdelningar för råd om arbetsledare att 

intervjua.  

Svårigheter som uppstod var det begränsade urvalet av lämpliga respondenter för studien då 

det endast finns ett fåtal nyrekryterade arbetsledare per företag i Uppsala. Det är av vikt för 

undersökningen att respondenterna kommer ihåg information om tiden innan och under 

anställningsintervjuen. Därför sattes en gräns att de högst fått arbeta som arbetsledare på 

företaget i 1,5 år. Av naturliga skäl har det intervjuats fler män än kvinnor då det inte arbetar 

lika många kvinnor som arbetsledare i byggproduktionen. Stora ansträngningar har gjorts för 

att få tillgång till intervjuer med både kvinnor och äldre personer för att öka spridningen av 

svar. Målet var att intervjua minst en kvinna per företag för att få mångfald i svaren. Totalt 

intervjuade vi tio arbetsledare varav fyra kvinnor och sex män Bland respondenterna var en 

majoritet under 30 år vilket var förväntat då avgränsningen sattes till nyrekryterade personer 
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vilka ofta är nyutexaminerade byggingenjörer eller liknande. De som var äldre hade inte 

någon akademisk utbildning utan en bakgrund som yrkesarbetare.   

3.4 Genomförande intervjuer  

Intervjuerna var av semi-strukturerad art som är lämpade när ett specifikt område ska 

undersökas där intervjupersonerna har frihet att utforma svaren på eget sätt (Bryman & Bell, 

2013, s 475). Studien bygger på totalt 10 intervjuer och Saunders, Lewis och Thornhill (2016, 

s 297) rekommenderar ett urval mellan 5-25 respondenter vid semi-strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna följde en tydlig frågestruktur och när respondenterna sade något oväntad fanns 

utrymme för följdfrågor (Bryman & Bell, 2013, ss 475-476; Saunders et al, 2016, ss 338-

339). Då uppfattningen om vad en machokultur är kan besvaras på olika sätt och 

respondenterna har olika tolkningar är den här typen av intervjuform bäst lämpad för syftet 

(Saunders et al, 2016, s 376). En nackdel med semi-strukturerade intervjuer är att 

respondenten kan påverkas av de som intervjuar genom kroppsspråk och tonläge vilket kan 

påverka respondenternas svar (Saunders et al, 2016).  

Intervjuguiden (bilaga 4) bestod av 60 frågor och delades upp i fem delar. Första delen 

handlade om fakta om individen, andra om vad respondenten visste om företaget innan denne 

skickade in jobbansökan. Tredje delen handlade om vad som sagts under anställningsintervjun 

och fjärde delen om hur verkligheten såg ut samt om den stämde med de förväntningar som 

fanns innan rekryteringsprocessen. Den femte och sista delen handlade om branschen och vad 

respondenterna ansåg om machokulturen. Att placera frågor om machokulturen sist var ett 

aktivt val för att inte färga resten av intervjun genom att visa våra åsikter kring frågor, vilket 

Saunders et al (2016, s 409) belyser risken med. Intervjuerna genomfördes på byggföretagens 

etableringskontor, de tillfälliga kontoren som finns vid byggarbetsplatserna. Att genomföra 

intervjuerna på arbetsledarnas kontor möjliggjorde observationer av kultur, jargong samt 

granskande av beteenden på arbetsplatsen. Platserna för intervjuerna valdes även för att 

respondenterna skulle känna sig bekväma vilket enligt Saunders et al (2016) är viktigt vid 

intervjuer. Enligt Ahrne och Svensson (2015, s 42) kan intervjuer på arbetsplatsen innebära 

att personerna vill uttrycka andra saker om sig själva för att till exempel framstå som en god 

medarbetare. Därför genomfördes intervjuerna i stängda konferensrum för att inga kollegor 

skulle kunna höra samtalen. Vi var två personer som intervjuade per respondent där en tog 

anteckningar och spelade in samtalen medan den andra genomförde intervjun. Intervjuerna 

tog mellan 40-50 minuter och genomfördes under april och maj månad 2016.  
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Intervjupersonerna blev innan informerade om uppsatsens syfte men även här valde vi att inte 

nämna machokulturen för att undvika att färga svaren intervjuerna. Studien var anonym och 

att ingen skulle kunna spåra svaren till vare sig person eller företag förklarade vi tydligt vid 

intervjuernas start (Patel & Davidson, 2003; Bryman & Bell, 2013, s 147). Vi har använt 

samma intervjustruktur för samtliga intervjuer för att få en vetenskaplig grund och kunna 

jämföra svaren.  

3.5 Bearbetning av data 

Intervjuerna genomfördes med ett företag i taget för att underlätta bearbetningen av resultatet. 

Efter varje intervju sammanfattades svaren för att inte glömma viktiga detaljer. Eftersom 

intervjuerna är anonyma benämns företagen som Företag A, B och C i bilagan. I Företag A 

intervjuades person 1-4, i företag B person 5-7 och i företag C person 8-10 (se, Bilaga 3).  

3.6 Metoddiskussion 

Då flertalet av frågorna som ställdes kunde få känsliga svar valde vi att göra citaten i empirin 

anonyma. Fåtalet nyrekryterade arbetsledare i Uppsala gör det annars lätt för kollegor att 

identifiera vem som står bakom vilket citat om det går att knyta till respondentens 

individinformation. Ingen information om personen bakom citaten presenteras av det skälet 

och det är inte heller intressant med tanke på studiens övergripande fokus. Vi är medvetna att 

misstankar kan uppstå om att citaten kommer från ett fåtal av respondenterna men vi har varit 

noggranna vid utförandet av empirin och valt ut minst ett citat per respondent.   

En faktor som kan tänkas påverka resultatet är att författarna är kvinnor vilket kan resultera i 

att respondenterna beter sig annorlunda mot oss än om vi varit män. Det kan visas både i 

beteende och jargong och i att de inte vågar besvara intervjufrågorna helt sanningsenligt. Det 

kan också påverka vad vi lägger vikt vid i observationerna och reagerar på skämt som män 

kanske inte hade reflekterat över.   

Under intervjuerna upptäcktes att majoriteten av respondenterna kommer från samma 

byggingenjörsutbildning vid Uppsala universitet, vilket kan vara en konsekvens av 

snöbollsurvalet. Då de även var relativt jämngamla är det heller inte omöjligt att några varit 

kurskamrater. Faktumet kan påverka resultatet då de antagligen haft samma lärare och 

undervisning och därför fått samma typ av information om företagen. De kan även fått samma 
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information från företagen som de förmedlat via arbetsmarknadsmässor i sitt Employer 

Branding arbete.   

”Maskulin” och ”feminin” genusladdade ord och grundar sig i traditionella värderingar om 

kvinnligt och manligt, genom dagens moderna och mer jämställda syn väljer vi att istället 

benämna dem som ”hårda” och ”mjuka”.  För att det inte ska bli missförstånd i och med 

genusladdningen i orden kommer också Hofstedes dimensioner ”maskulin” och ”feminin” att 

i teori- och analyskapitel att benämnas som ”hård” och ”mjuk”, och i bilagor med sin 

ursprungliga benämning.   

3.7 Operationalisering 

3.7.1 Respondentens bakgrund och värderingar 

För att kunna avgöra om respondenten som individ sympatiserar med mjuka värden ställdes 

frågor där respondenten fick resonera kring ämnen som arbetstider, typ av lön, belöningar och 

arbetssätt. En fråga handlade om vad respondenten anser är viktigt i livet vilken tog upp 

prioritering mellan arbete och familjeliv. Frågorna handlade om vilken typ av värde som 

respondenten föredrog som arbetsgivaren kan välja att erbjuda för att attrahera personer enligt 

segmenteringsmodellen. Vid analysen jämfördes svaren med värden i enlighet med de mjuka 

värden som beskrivs i analysmodellen.  

3.7.2 Extern Employer Branding  

För att uppfatta hur företagens externa Employer Branding nått ut ställdes frågor om vad 

respondenten hade för uppfattning om företaget och tjänsten innan respondenten sökte jobbet. 

Frågorna handlar om vad respondenten hade för uppfattning om arbetstider, lön och andra 

belöningssystem, kollegor, företagskultur och arbetsklimat som är de delar som kan anpassas 

för att attrahera rätt segment. För att kunna härleda vad uppfattningen baserades på, om det 

var något som företaget hade förmedlat eller om det var andrahandsinformation som inte lika 

tydligt kan kopplas till förtagets externa Employer Branding ställdes frågor om vart de fått 

informationen ifrån. Det ställdes även en fråga om vilka egenskaper som respondenten 

uppfattade att företaget sökte.   

3.7.3 Rekryteringsprocessen 

För att fånga vad som speglades i rekryteringsprocessen under anställningsintervjun ställdes 

samma typ av frågor som om extern Employer Branding för att utvärdera om HR handlade i 
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enlighet med extern Employer Branding. Om svaren på frågorna skilde sig åt mellan 

rekryteringsprocessen och extern Employer Branding ställdes följdfrågor för att förstå varför 

uppfattningen om vad företaget förmedlade under anställningsintervjun inte var i linje med 

vad respondenterna uppfattat om företaget innan anställningsintervju.   

3.7.4 Arbetsklimatet  

Frågor ställdes om aktuella arbetsförhållandena för att se hur arbetsklimatet är i dagsläget och 

för att kontrollera hur långt företagen kommit i sitt arbete med att förändra 

organisationskulturen.  

3.7.5 Byggbranschen	  

Frågor om hur respondenten ser på machokultur ställdes för att få en uppfattning om vad det 

finns för olika syn på vad en machokultur innebär. Frågor ställdes också för att se hur mycket 

företagen har informerat om problemen. Det ställdes även branschspecifika frågor för att få en 

förståelse kring likheter i organisationskulturen inom branschen. 
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4. Empiri 

Först presenteras en bakgrund om företagen samt deras värdeord för att belysa de 

egenskaper företagen arbetar efter och efterfrågar hos sina anställda. Data som erhållits från 

intervjuerna delas upp i de olika delarna: Extern Employer Branding, Individinformation, 

Arbetsklimat och Observationer.  

4.1 Bakgrund om byggföretagen 

Skanska och NCC har liknande verksamheter inom både bygg- och anläggning och JM är 

främst specialiserade på bygg och framförallt bostadsproduktion (Skanska, 2016a; NCC, 

2016a; JM, 2016a). Skanska har 10 330 anställda i Sverige och en omsättning på 34 miljarder 

sek (Skanska, 2016a). NCC har 9 800 anställda i Sverige och en omsättning på 23 miljarder 

sek (NCC, 2016a). JM har 2 300 anställda och en omsättning på 14 miljarder sek (JM, 2016a). 

Skanska och JM är decentraliserade företag vilket även NCC har varit tills för en kort period 

sedan (Skanska, 2016a; NCC, 2016a; JM, 2016a).   

De tre byggföretagen presenterar sina värdeord på respektive hemsida och skriver att det är 

enligt dessa, de tre företagen strävar att arbeta efter.   

Skanska: Säkerhet, Hållbarhet, Etik och Mångfald (Skanska, 2016b).  

NCC: Ärlighet, Respekt, Tillit och Framåtanda (NCC, 2016b).  

JM: Kvalitet, Långsiktighet, Pålitlighet, Engagemang, Lyhördhet och Stilkänsla (JM, 2016b).   

Företagen arbetar aktivt för en mer jämställd bransch och uppmuntrar till mångfald. Genom 

uttalanden om machoproblemen i Almedalen 2014 på seminariet ”Kompetensbrist hotar 

byggbranschen”, där bland annat Maria Zimdahl som är Vice VD Segmentschef Mark & 

Industribygg på NCC uttrycker att arbetet bort från machokulturen går alldeles för långsamt. 

Även Pia Höök som är Diversity Manager på Skanska uttrycker sig i frågan. Hon menar att 

det är som att gå tillbaka i tiden på grund av problem som minoritetspositioner, exkludering 

och trakasserier fortfarande finns kvar i branschen (Kompetensbrist hotar byggbranschen, 

2014).  
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4.2 Extern Employer Branding  

Alla respondenterna valde att söka till respektive företag med insikten om att det var ett av de 

stora byggföretagen vilket gjorde att det upplevdes säkert, väletablerat samt att företaget 

klarar konjunktursvängningar. Företagen upplevdes ha rykte om att ha både nöjda kunder och 

underleverantörer samt arbeta med stora välkända projekt.   

“Jag hade hört om dom i media och visste ganska mycket om företaget. Det finns 

system för allt och man fångas upp om något går snett. Det känns tryggt.” 

Innan respondenterna fattade beslutet att söka jobb på företaget hade de uppfattningen om att 

företagen endast skulle erbjuda fasta arbetstider med start tidig morgon och en fast 

marknadsmässig månadslön. Majoriteten av respondenterna hade inga stora förväntningar om 

övriga förmåner. Två personer nämnde dock att de förväntade sig frukost, friskvårdsbidrag 

och utbildningar. De respondenter med bakgrund som yrkesarbetare förväntade sig förmåner 

som att kunna arbeta inomhus när det regnar, mindre slitsamt och ett mer flexibelt arbete. 

Utöver dessa förmåner erbjuder företagen även förmåner som rabatter på byggvaruhus och 

gym, aktiviteter för att gynna gruppen som grillningar, personalfester och olika 

medlemsklubbar för bland annat yngre anställda och en medlemsklubb specifikt för kvinnor. 

Ett företag erbjuder också en intern telefonlinje till sjuksköterska vid sjukdom och en etisk 

rådgivare.  

Information om företag och dess förmåner kom enligt en majoritet av respondenterna från 

studierelaterad marknadsföring vid Uppsala universitet, både genom arbetsmarknadsmässor, 

föreläsningar om företagen och genom lärare. Alla sade sig också läst på respektive företags 

hemsidor och talat med anställda, tidigare anställda och kunder till företagen. Publikationer på 

sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och yrkesnätverk som Linkedin hade de 

flesta yngre respondenter uppmärksammat.   

Respondenterna upplevde att företagen efterfrågade följande egenskaper av sina anställda 

innan anställningsintervjuerna: ödmjuk, metodisk, lugn, ledartyp, byggkunskap, flitig, pålitlig, 

drivande, utåtriktad och social. Några respondenter nämnde att det var positivt att vara kvinna 

för ökad chans till anställning. Alla respondenter hade också vetskap om företagens värdeord.  

Angående arbetsklimatet hade respondenterna liknande förväntningar där några trodde det 

skulle vara motsträvigt, hårt, "grabbigt" och mansdominerat. Kvinnorna hade hört rykten från 
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vänner och lärare att det kunde vara tufft att komma in som tjej och att det var bra att ha “lite 

skinn på näsan”. En man berättade att han var nervös innan arbetsstart och trodde att det 

skulle vara mycket skämt på andras bekostnad och att han skulle behöva trycka sig in med 

armbågarna.  

Företagen fokuserade på värdeorden under intervjuerna och nämnde sina respektive 

prioriteringsområden till samtliga respondenter. Ett företag lät respondenterna berätta vad 

värdeorden betydde för dem och känslor kring dem under anställningsintervjun samt 

poängterade att kundnöjdhet var företagets högsta prioritet tillsammans med arbetsmiljö. Ett 

annat företag beskrev att de strävar mot en nollvision kring arbetsskador och att de lägger 

stort fokus och mycket resurser på att inga skador ska ske på byggarbetsplatserna. Alla 

företagen poängterade att de arbetar för att inkludera kvinnor och personer med annan 

bakgrund och belyste vikten av att alla strävar mot samma mål. Alla företagen nämnde under 

anställningsintervjuerna de fasta arbetstiderna och nämnde inte flextid.   

Vid de flesta anställningsintervjuer togs arbetsklimatet upp och framförallt de yngre 

respondenter samt kvinnorna varnades för att klimatet kunde vara hårt. De fick 

rekommendationer om att hantera det med ödmjukhet för att inte få ett hugg tillbaka. Dessa 

respondenter sade sig även vara lite nervösa innan de påbörjade sin anställning på grund av 

arbetsklimatet.  

“Jag var orolig över arbetsklimatet så jag köpte en bok om härskarteknik innan jag 

började för att vara förberedd på klimatet.”  

 

“Jag trodde det skulle vara väldigt hårt men när jag besökte företagets huvudkontor 

kändes det mycket bättre och det var massor med kvinnor som jobbade där… de 

frågade mig hur jag skulle känna att komma ut som tjej till en arbetsplats där 

majoriteten var män.”  

Respondenter blev även informerade om sina framtida kollegors köns- och åldersfördelning.   

“Dom pratade en del om vilka kollegor jag skulle jobba med. Dom sa att de var ett 

schysst gäng grabbar.”  
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4.3 Individinformation   

Alla respondenter resonerar på liknande sätt kring typ av lön och föredrar en fast månadslön. 

Många vill även ha någon form av bonussystem kopplat till lönen som antingen är på projekt- 

eller årsbasis som baseras på projektens lönsamhet. De svarar alla att de föredrar att arbeta i 

en grupp men några tycker om att växla och arbeta självständigt. Alla respondenter ställer sig 

positiva till flextid med insikten att det kan vara svårt att applicera inom byggproduktion då 

det är många leverantörer och anställda som är beroende av att alla är på plats. Flextid önskas 

av respondenterna för att underlätta relationer utanför arbetet eftersom arbetstiderna kräver 

tidigare sänggång än partner och vänner.  

“Det är svårt i produktionen med flex även om jag skulle vilja ha det. Som 

arbetsledare vet man ju aldrig vad som ska hända och produktionen kan stå stilla om 

vi inte är där.”  

 

”Jag trivs jättebra på jobbet men det är lite jobbigt att jag alltid måste gå hem först 

för att gå och lägga mig när mina vänner fortsätter att hänga.”  

Viktigt för alla respondenter är livskvalitet, känslan av att vara nöjd med tillvaron och att 

arbeta med något som gör dem lyckliga. Familjelivet är också en punkt som respondenterna 

prioriterar före att göra karriär och lönen spelar mindre roll än att ha roligt på jobbet. Tre av 

de yngre respondenterna har dock en starkare karriärfokus än resten av respondenterna. Dessa 

vill utvecklas och arbeta inom andra områden än byggproduktion i framtiden. Vissa 

respondenter beskriver arbetsledartjänsten som en inskolningsprocess där företagen förväntar 

sig att personerna ska skaffa sig kunskap om byggproduktionen för att sedan söka sig till 

andra tjänster inom företaget.  

“Jag har planer på att klättra och sikta högre och utmana mig själv Jag ser det här 

som ett språngbräda upp i karriären.”  

4.4 Arbetsklimat  

När respondenterna reflekterar kring uppskattning och belöning svarar alla genomgående att 

feedback är den viktigaste punkten som används varje dag på bygget. För respondenterna är 

det viktigt att visa uppskattning och uppmuntran direkt och citat som “bra jobbat” och “snyggt 

gjort” förekom i alla intervjuer. Många resonerar kring vikten av direkt belöning och att 



28	  
	  

belöna hela laget med en gemensam upplevelse som en fika eller grillning. Respondenterna 

upplever att företagen lägger fokus på både lagets och på den individuella prestationen.  

“Uppmärksamma det någon har gjort. Bara en kommentar kan göra väldigt mycket 

som: grymt jobbat! eller snyggt gjort!.”   

 

“Det är alltid roligt att få beröm och få någon form av respons. Om det går bra för ett 

projekt bjuder man på tårta eller liknande.”  

Majoriteten av respondenterna, oavsett företag, nämner företagens lönesystem som ett 

problem eftersom det finns tre olika monetära system beroende på var i hierarkin den 

anställda befinner sig. Yrkesarbetare arbetar efter ackord vilket resulterar i att de lägger energi 

på att arbetet ska gå fort medan arbetsledarna har en fast lön. Projektledare och platschefer, 

som är högre upp i hierarkin har en fast lön plus en bonus som baseras på hur projektet går 

eller hur företaget presterar.   

“Eftersom yrkesarbetare har ackord så får de mer betalt ju snabbare det går och då 

bli ju säkerheten lidande. Vi arbetsledare fokuserar på kvaliteten och säkerheten, 

hellre bygga rätt från början och att det tar en minut extra och sätta på sig 

säkerhetslinan än att ligga före i tidsplan och riskera att någon skadar sig.”  

Machokulturen beskrivs som att vara störst, bäst och starkast och är ofta förknippat med hårda 

skämt som har till syfte att trycka ner andra personer. Det går att se två olika synsätt bland 

respondenterna om vad en machokultur definieras som. Den ena delen fokuserar på prestation 

och tempo och den andra på hårda skämt och att inte visa några känslor. Alla respondenter är 

överens om att personer som är lite mjukare, både kvinnor och män, påverkas mest av 

machokulturen men att alla påverkas negativt av det eftersom det skapar ett sämre 

arbetsklimat.  

“… Machokultur handlar om att man ska hävda sig och visa sig störst, bäst och 

starkast. Man ska aldrig klaga, jobba jämt och snabbt och de som inte klarar av det 

behöver inte jobba alls.”  
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“I en machokultur är det hård stämning, man får inte visa känslor och man får inte 

vara en mjukis. Det skämtas mycket och man trycker ner folk.”  

Flera pekar ut att yrkesarbetarnas fackförbund Byggnads krav om ackordbaserad lön 

uppmuntrar till en machokultur då det framförallt är det höga tempot som leder till en brist på 

säkerhet. Lönen och säkerheten är de känsligaste ämnena att prata om på byggena om då vissa 

yrkesarbetare ibland struntar i säkerhetsföreskrifterna.   

“Jag känner mig så jävla jobbig när jag tjatar om säkerhetsutrustningen till gubbarna, 

en gång när jag påminde om hjälm för hundrade gången blev en yrkesarbetare så arg 

att han skrek på mig…”    

 

“Det är ett ständigt bråkande med Byggnads om ackordssystemet och hot om strejk hit 

och dit. Det känns mest som ett spel för galleriet med snacket om att få in mer kvinnor 

och nyanlända, de vill bara ha kvar sina höga löner”  

Flera respondenter nämner yrkesarbetarnas lärlingssystem som en orsak till den hårda 

jargongen. De yngre yrkesarbetarna tar efter de äldre och att det tydligt går att se vilken 

yrkesarbetare som har lärt upp vem genom beteende och språkbruk. Några respondenter tar 

upp vikten av att lärlingen får rotera bland flera yrkesarbetare för att undvika problemet.  

”Man ser ju direkt på de yngre grabbarna vem som lärt upp dem. De blir ju som en 

liten kopia av hantverkaren, vi har ju både en mini-XX och en mini-XX här.” 

Vid en byggarbetsplats finns det ett gemensamt fikarum för både arbetsledare och 

yrkesarbetare. Det är relativt ovanligt och några respondenter påpekar fördelarna med att ha 

ett gemensamt fikarum då gruppen blir mer sammansvetsad än uppdelad. En kvinnlig 

respondent påpekar avsaknaden av anpassning till kvinnor. Hon nämner att det inte finns 

några papperskorgar på toaletterna, vilket är ett problem för kvinnor när de har mens och sa 

att det endast finns ett omklädningsrum.   

“Jag och en annan kvinnlig yrkesarbetare får byta om på toaletten, det känns lite 

orättvist men samtidigt vill jag inte vara jobbig och påpeka och bli ett problem. Det 

blir lite jobbigt att jag måste släpa runt mina kläder men det var ändå schysst att fixa 

så vi har någonstans att byta om.”    
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Klimatet och jargongen beskrivs som lättsam och inte lika hård som förväntat. De äldre 

respondenterna säger även att de har märkt en trend åt ett mindre hårt klimat än för ett tiotal år 

sedan, dock ligger skämten fortfarande på en låg nivå och ofta på individens bekostnad. Flera 

poängterar att gruppen är väldigt sammansvetsad och därför är det ingen som tar åt sig av 

skämten trots att det handlar om sina egna och kollegernas svaga sidor. Det är också mycket 

ironi och en grabbig miljö. Det förekommer oftare könsord än rasistiska ord och alla 

respondenter upplever att företaget arbetar aktivt för att bli av med denna typ av jargong. 

Företagen uppmanar de anställda att säga till och rapportera om något sådant förekommer på 

arbetsplatsen.   

“Det skämtas om allt möjligt, men väldigt grabbiga skämt. XX kan bli trött för hon är 

inte van vid en sån här grabbig humor.”  

 

“... Sexistiska ord kastas åt båda hållen men mer åt män än kvinnor, men jag skulle 

inte säga att det är nedvärderande… men det kan ju bli en snackis när det börjar en 

kvinna på bygget”  

 

“Jag skämtar gärna om det som är lite förbjudet, om både sex och bögar… men man 

måste ju vara försiktig när det är nytt folk.”  

 

”Kan ju tänka mig att det blir lite jobbigt för kvinnor på taklagsfesterna… De blir ju 

lite som objekt.”  

Några respondenter anser att de ibland behöver hävda sig för att stå emot den hårdare 

jargongen bland yrkesarbetare. Hur personer handskas med den hårda jargongen beror mer på 

individens personlighet och självkänsla än på könet enligt de flesta respondenterna.  

“Yrkesarbetare gnäller extra mycket på tjejer och yngre och det skulle inte jag 

acceptera. Ibland känns det som att yrkesarbetare styr och bestämmer över dom… Jag 

trodde man skulle ha en högre status som arbetsledare.”  
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“Jag har börjat svära mycket mer sen jag började på företaget och när du säger det så 

sitter jag kanske mer bredbent, som en man.“  

De två respondenterna som har familj anser att det går bra att kombinera familjeliv med 

arbetsliv. Deras barn är äldre och kan på egen hand ta sig till skolan. Alla respondenter 

upplever att det är svårt att arbeta i byggproduktionen och samtidigt ha yngre barn som 

behöver lämnas på dagis och tror att det är den andra föräldern som löser det. Några 

respondenter tror att det kan bli problem om en person alltid är sen på grund av lämning av 

barn, då det är många som är beroende av att alla ska vara på plats på arbetet. Fåtalet 

respondenter berättar om att det finns ensamstående pappor på bygget som börjar senare 

varannan vecka och misstänker att de har lagt upp ett individuellt schema med platschefen.   

“Många av gubbarna hämtar på dagis eftersom vi slutar tidigt och antar att deras 

fruar löser lämnandet.”   

4.5 Observationer  

Vid genomförande av intervjuerna gjordes ett antal observationer vid de olika 

byggarbetsplatserna och i byggbodarna. Vid ingångarna hänger affischer om hur företagen 

arbetar med att öka säkerheten och om hur personalen ska bete sig. Byggbodarna är 

uppdelade i våningar där yrkesarbetare håller till på bottenvåningen och arbetsledarna sitter en 

våning upp på alla byggen förutom ett. Det finns få gemensamma utrymmen där både 

yrkesarbetare och arbetsledare kan fika tillsammans. Det finns endast ett omklädningsrum på 

de flesta arbetsplatserna.   

Det är ett vänskapligt och ett öppet klimat med mycket skämt och skratt i byggbodarna. 

Klädseln är avslappnad och de flesta har slitstarka arbetsbyxor och kortärmad tröja med 

företagets logga. Alla har säkerhetsutrustning i form av hjälm och stålhätteskor och de finns 

extra uppsättningar om någon behöver låna. Några av respondenterna visar upp en lugn sida 

när vi sitter i enrum för att sedan anta en annan roll i fikarummet och blir då mer bufflig och 

hårdare i skämten när arbetskamraterna är i närheten.    
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5. Analys 
5.1 Extern Employer Branding 
De tre byggföretagen Skanska, NCC och JM:s arbete med extern Employer Branding verkar i 

stor utsträckning stämma överens med rekryteringsprocessens utfall. Nästan alla respondenter 

värdesätter mjuka värden vilket pekar på att företagen lyckas anställa personer från sitt 

önskade segment. Det bevisas genom att majoriteten av respondenterna värdesätter lagarbete 

och relationer samt belyser vikten av att trivas på arbetsplatsen. Det är egenskaper som enligt 

Hirdman (2001) tidigare tillskrivits som kvinnliga och därför går emot den manliga 

machokulturen som baseras på föreställningen om att vara störst, bäst och starkast. Alla 

respondenter föredrar trygga anställningsförmåner som en marknadsmässig månadslön och 

tydliga förväntningar på mängd arbetstid per vecka. Majoriteten av respondenterna tar 

dessutom avstånd från machokulturens hårda jargong. Detta visas genom uttalanden om att de 

försöker dra ner på skämt på varandras bekostnad, även om vissa medger att jargongen ibland 

bidrar till en stärkande gruppkänsla. Det finns ett undantag i studien vilket utgörs av en 

respondent som anser att grova och sexuellt anspelande skämt är roliga och verkar 

sammansvetsande för gruppen vilket är ett exempel på när kulturen kan fungerar som ett 

socialt kitt (Alvesson, 2015). Personen tycker att jargongen och skämten pekar på en nära 

vänskapsrelation mellan de inblandade och påstår att alla vet varandras gränser. Samma 

person uttrycker att personer som inte passar in i miljön och inte kan upprätthålla ett högt 

tempo borde söka ett annat jobb. Respondentens resonemang om arbetstempot är nästan ett 

ordagrant citat av vad en annan respondent definierar som ett typiskt beteende i en 

machokultur. Anställningen av denna person är exempel på en rekrytering som inte verkar 

stämma överens med de värderingar som företagen visar att de eftersöker genom sitt arbete 

med extern Employer Branding. 

 

Studien visar att företagen är medvetna om vilket segment de vill attrahera eftersom de, precis 

som Moroko och Uncles (2009) förespråkar, anpassar förmåner till det utvalda segmentet. 

Majoriteten av respondenterna är nyutexaminerade byggingenjörer vilket antas vara ett av 

företagens definierade segment. Kanalerna som används för att nå segmentet är 

arbetsmarknadsmässor, sociala medier, föreläsningar, studiebesök och studentprogram vilket 

visar på en medvetenhet av företagen då dessa kanaler framförallt är riktade mot studenter. 

Företagen belyser förmåner som fortsatt utbildning och utveckling inom företaget vilket är 

lämpligt eftersom det är förmåner som uppskattas av de nyutexaminerade studenterna enligt 

studien. Företagen har lyckats förmedla förmåner som fasta arbetstider, fasta 
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marknadsmässiga löner samt tryggheten att arbeta inom ett stort företag som överlever 

konjunktursvängningar. Det stämmer överens med ett segment som drivs av mjuka värden 

eftersom segmentet väntas föredra trygghet som alla dessa förmåner erbjuder. Företagen 

belyser även chansen att arbeta med stora medieuppmärksammade projekt, vilket några av 

respondenterna nämner som en anledning till varför de sökte jobb på de större byggföretagen. 

Denna förmån är dock svår att koppla ihop med mjuka värderingar men lockar segmentet av 

unga personer eftersom det anses ge status att arbeta med kända projekt redan tidigt i 

karriären. Företagen verkar även vilja nå ut till ett annat segment, personer som besitter 

kunskap om det praktiska arbetet i byggproduktionen och alla byggföretagen har nyligen 

rekryterat före detta yrkesarbetare. Dessa attraheras med samma förmåner som de 

nyutexaminerade byggingenjörerna, fast med fokus på minskad fysisk arbetsbelastning i 

rollen som arbetsledare. Fokus ligger också på förmåner som att arbeta mindre kontrollerat då 

en arbetsledare kan planera tiden mer fritt än vad en yrkesarbetare kan, och arbeta inomhus 

när det regnar.  

 

I dagsläget erbjuder alla företagen någon form av flextid som arbetsledare kan utnyttja om de 

behöver sluta tidigare någon dag. Enligt samtliga respondenter finns det en oskriven regel att 

inte utnyttja denna flextid på morgonen utan endast under eftermiddagen. Normen att de 

anställda inte kan använda flextid på morgonen kan ifrågasättas och tänkas motverka 

företagens externa Employer Branding arbete för att attrahera ett mjukare segment. Detta 

baseras på antagandet om att det mjuka segmentet värderar och prioriterar livskvalitet, 

relationer och familjeliv högt. Med en fast och tidig arbetsstart gynnas inte en familjesituation 

där lämnande av barn på dagis och skola ingår, eftersom arbetsdagen startar tidigare än vad 

dagis och skola öppnar. Svårigheten att lösa lämning av barn på dagis när arbetet startar tidigt 

på morgonen är enligt alla respondenterna ett problem för både yrkesarbetare och arbetsledare 

på bygget. Det är istället den andra parten i förhållandet som lämnar barnen och den som 

arbetar inom byggproduktion hämtar på eftermiddagen, vilket resulterar i en rigid 

familjesituation. Problemet kvarstår vid ensamstående föräldraskap eller om den andra 

föräldern har liknande fasta arbetstider alternativt reser mycket i tjänsten. De flesta av 

respondenterna är unga och har ännu inte familj utan vill framförallt ha flextid för att kunna 

uppnå en bättre balans mellan arbete och fritid. Arbetstider med start tidig morgon resulterar 

nämligen i en annan dygnsrytm än vad vänner och partner har, vilket upplevs som ett 

betydande störningsmoment bland respondenterna. Det nyrekryterade unga segmentet 

efterfrågar redan nu flextid och det är troligt att denna önskan kommer att förstärkas vid 
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familjebildning. Om konceptet med flextid inom byggproduktionen inte utvecklas och 

möjliggör en senare start på morgonen finns det en stor risk att respondenterna i senare läge 

väljer bort ett arbete i byggproduktionen. 

5.2 Organisationskultur 
Att alla ska vara på plats tidigt på morgonen är både en grundläggande norm, en artefakt och 

en ritual vilket tydligt märks bland respondenterna då alla påpekar att det är svårt att arbeta på 

ett annat sätt och inte tror att flextid skulle fungera ute i produktionen. Att alla reflekterar 

kring omöjligheten att applicera flextid visar på att normen är djupt rotad och de verkar 

omedvetna om att de redan har en typ av flextid i och med att de kan sluta tidigare ibland. 

Normen att alla måste vara på plats på morgonen kan ifrågasättas när inte alla måste vara på 

plats på eftermiddagen. Olofsson (2000) tar upp problemet med byggproduktionens indelning 

av arbetstider med start tidig morgon då det inte gynnar ett jämställt familjeliv. För att skapa 

förutsättning för utvecklingen mot en jämställd byggbransch måste byggproduktionen 

anpassas efter att både kvinnor och män tar hand om sina barn och att det finns ensamstående 

föräldrar. Bristen på förståelse för flextid är en aspekt som motverkar att få in fler mjuka 

personer och kan ses som en bidragande faktor till att kulturförändringen sker långsamt. 

 

Flera respondenter vill utvecklas och ser yrkesrollen arbetsledare som en språngbräda i deras 

karriär inom företagen, inte nödvändigtvis i byggproduktionen. Om respondenterna inte har 

för avsikt att stanna kvar i byggproduktionen utan vill arbeta i en annan del av byggprocessen 

kan nyexaminerade byggingenjörer tänkas vara ett för snävt segment. Det krävs nämligen att 

arbetsledarna stannar en längre tid inom byggproduktionen för att det ska ge någon effekt för 

förändringen av organisationskulturen genom nyrekrytering. Risken finns annars att de 

tillfälliga arbetsledarna inte hinner förmedla sina värderingar och förändra sedvänjor eftersom 

det enligt Alvesson (2015) tar tid att förändra kulturen. Några respondenter antyder också att 

arbetsledartjänsten bland annat handlar om att skola in personer i byggbranschen som 

egentligen är tilltänkta för tjänster i annan del av företaget inom några år. En risk med denna 

inskolning är att arbetsledarna färgas av de artefakter och sedvänjor som finns ute i 

byggproduktionen och tar med sig detta beteende till andra delar av organisationen när de 

byter del av byggprocessen eller klättrar i hierarkin.  

 

De respondenter som arbetat ett tag inom byggproduktionen anser att arbetsklimatet har blivit 

bättre än tidigare. Det kan bero på att företagens externa Employer Branding arbete har 
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fungerat och att de lyckats anställa personer med rätt värden som fått den tidigare 

machokulturen att avta i styrka. Bland de yngre respondenterna fanns det förutfattade 

meningar om arbetsklimatets hårda jargong och de var nervösa för vad som skulle möta dem 

när de påbörjade sin anställning. Farhågan är ett exempel på när organisationskulturen 

påverkar företagens externa Employer Branding som Backhaus och Tikoos (2004) modell tar 

upp och ryktet ligger säkerligen kvar sedan flera år tillbaka när arbetsklimatet var betydligt 

hårdare. Det verkliga arbetsklimatet konstaterades vara trivsamt med en god sammanhållning 

även om det ibland förekommer “grabbiga” skämt. Att arbetsklimatet inte är lika hårt som 

ryktet säger är ett utvecklingsområde för byggföretagen att belysa i sin externa Employer 

Branding eftersom de inte lyckas förmedla denna bild av arbetsklimatet. Föreställningen om 

ett hårdare arbetsklimat är framförallt utbrett bland de respondenter som inte har erfarenhet av 

byggproduktionen sedan tidigare. En anledning till rädslan för arbetsklimatet kan vara att de 

mjukare personerna är ovana att vistas i ett hårt klimat då hanteringen av situationen ligger 

utanför deras sedvänjor och de artefakter de är vana vid. Farhågan att arbeta i en grupp som 

har annorlunda grundläggande antaganden och värderingar sker med stor sannolikhet på ett 

omedvetet plan, och kan vara orsaken till rädslan. Rykten om machokulturen tillsammans 

med en tidigare upplevd känsla av obehag och osäkerhet vid vistelse i en grupp som har 

annorlunda grundläggande antaganden och värderingar kan ligga till grund för detta. 

5.3 Arbetsklimatet 
Företagens organisationskultur innebär att en del normer och ritualer kan påverka 

arbetsklimatet positivt då alla respondenterna poängterar vikten av belöningar till hela 

gruppen och att vara generös med feedback. Respondenterna tar upp yrkesarbetarnas 

ackordbaserade lönesystem som en negativ påverkan på arbetsklimatet. Ackordssystemet 

baseras på arbetstempo vilket enligt respondenterna har en ogynnsam påverkan på säkerheten 

eftersom arbetet med fullständig säkerhetsutrustning stundtals leder till att arbetsmomentet tar 

längre tid. Enligt respondenterna uppmärksammar byggföretagen problemet och vill avskaffa 

ackorden men det motarbetas av yrkesarbetarnas fackförbund Byggnads. Detta ackordssystem 

passar inte alla personer då ett högt tempo kan påverka och stöta ut de personerna som inte 

klarar av tempot. Olofsson (2000) styrker detta då hon menar att ackordssystemet fungerar för 

att stänga ute både kvinnorna och män som arbetar långsammare och påverkar arbetsklimatet 

negativt.  
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I de fall där arbetsklimatet inte ändrats nämnvärt trots lyckad rekrytering kan det bero på att 

mjuka personer blir överkörda av personer som driver på machokulturen. När en mjuk och en 

hård person möts är risken stor att de har olika grundläggande antaganden vilket kan leda till 

att relationen skär sig för att de inte förstår varandra (Schein, 2010). Vid rekrytering av 

mjukare personer kommer de som möter en hård machokultur antingen vantrivas och sluta 

eller gå igenom en jobbig första period och ta efter vissa sedvänjor och artefakter. En kvinna 

säger att hon numera sitter mer manligt och svär mer än tidigare. Beteendeförändringen är ett 

exempel på att hon ändrat sedvänjor och artefakter och ändå påverkats av den hårdare 

jargongen. Även om en person ändrat sina sedvänjor och artefakter kommer de 

grundläggande antaganden att finnas kvar och kan ge viss effekt mot machokulturen om 

personen får medhåll av andra personer med liknande grundläggande antaganden.  

 

Enligt respondenterna har machokulturen djupast fäste bland yrkesarbetare vilket delvis kan 

förklaras genom byggbranschens lärlingssystem. Några respondenter observerar att de yngre 

yrkesarbetarna ofta tar efter de äldres sedvänjor och artefakter som jargong och beteende. 

Dessa introduceras i starten på de nya yrkesarbetarnas karriärer, en tid då de är extra 

mottagliga för nya normer och värderingar (Hofstede et al, 2011). Eftersom individers 

grundläggande antaganden och värderingar skapas under uppväxten bör även de 

grundläggande antagandena angående jämställdhet ändras i takt med att jämställdheten i 

samhället förändras. Problemet med en långsam förändring kring ett jämställt synsätt på 

byggarbetsplatsen kan därför ha sin grund i att de äldre yrkesarbetarna för ner normer och 

värderingar om jämställdhet på sina yngre lärlingar. De äldre yrkesarbetarna fungerar som 

Hofstedes et al (2011) hjältar för lärlingarna och därför tar de efter deras beteenden. Det kan 

leda till att lärlingar som från början besitter ett jämställt synsätt och är personer med mjuka 

värderingar inte hjälper till att sudda ut de konservativa könsföreställningar som finns utan 

istället driver på dessa. 

 

Olofsson (2000) menar att byggbranschen är anpassad efter män och deras behov och genom 

observationer vid olika byggarbetsplatser iakttogs tecken som visar på att det fortfarande är en 

bit kvar till en jämställd arbetsplats. Det erbjöds endast ett omklädningsrum där män byter om 

och en kvinna berättar att hon får byta om på toaletten. Detta är artefakter som borde 

tillgodoses för att kvinnor inte ska känna sig som ett problem när de arbetar inom 

byggproduktionen. 
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6. Slutsats 
Följande frågeställningar besvaras: 

 

Hur stämmer byggföretagens externa Employer Branding överens med utfallet av 

rekryteringen? 

 

Hur kan extern Employer Branding hjälpa till i förändringsarbetet bort från 

byggproduktionens machokultur? 

 

Resultatet visar att förändringsarbetet bort från machokulturen redan har påbörjats och att 

företagens externa Employer Branding kan hjälpa till att attrahera rätt individer från ett 

segment som värdesätter mjukare värden. Genom att erbjuda rätt förmåner som attraherar 

dessa personer kan en förändring ske. Byggföretagen lägger stor vikt vid att nå ut till det 

önskade segmentet med mjuka värderingar som enligt våra intervjuer är nyutexaminerade 

byggingenjörer och före detta yrkesarbetare. Företagen verkar i stor utsträckning ha hittat de 

personer som stämmer in på deras önskade egenskaper men anpassningen av förmånerna 

upplevs inte vara tillräckliga om dessa personer ska kunna behållas i byggproduktionen under 

en längre tid.  

 

Genom att attrahera personer som besitter mjukare värden kan byggbranschens machokultur 

successivt suddas ut. Studien fastslår att byggföretagens Employer Branding hjälper till med 

att förändra arbetsklimatet men det krävs ytterligare åtgärder. En förändring bort från 

machokulturen är något som väntas ta tid eftersom det kräver att organisationskulturens nya 

artefakter ska utvecklas till normer och allmänt accepterade sedvänjor. Studien belyser flextid 

och praktiska anpassningar mot en jämställd utformad arbetsplats som krav för att det mjuka 

och familjeorienterade segmentet ska vilja stanna. Det är lätt att falla tillbaka i gamla spår och 

det räcker med en felrekrytering för att påverka arbetsklimatet. Genom intervjuerna med 

arbetsledare har det kunnat konstateras att yrkesarbetarna oftare besitter en hårdare jargong 

som påverkar arbetsklimatet negativt. Yrkesarbetarnas ackordbaserade lönesystem 

tillsammans med lärlingssystemet pekas ut som faktorer vilka kan utvecklas för att förbättra 

arbetsklimatet och utrota machokulturen. Därför räcker inte extern Employer Branding i sig 

som strategi för att arbeta bort från byggbranschens machokultur, men den hjälper till.  



38	  
	  

6.1 Förslag till framtida forskning 
Eftersom det finns ett flertal aspekter som inte tagits hänsyn till i studien finns det mycket 

intressant att undersöka i framtida forskning.  

 

Varför anpassar byggföretagen inte arbetsplatsernas utformning för att alla ska trivas oavsett 

kön eller sexuell läggning? Här kan framtida forskning undersöka hur byggföretagens ledning 

resonerar kring utformandet av etableringskontor och deras arbete mot en jämställd 

arbetsplats.   

 

Varför riktas inte förmåner som flextid för att attrahera ur segment där könsrollerna 

ifrågasätta och där både man och kvinna vill hjälpas åt med familjesysslor? Det vore 

intressant att undersöka varför byggföretagen inte är mer flexibla med arbetstider och hur 

flextid skulle kunna implementeras inom byggbranschen för att underlätta för ett familjeliv.  

 

En vidare undersökning om hur yrkesarbetarnas lönesystem påverkar machokulturen samt om 

det rekryteras yrkesarbetare i enlighet med företagens värdegrunder. Det vore också intressant 

att jämföra kulturen mellan arbetsledare och yrkesarbetare.  

 

För att bygga vidare på undersökningen skulle resultaten kunna kompletteras och jämföras 

med yrkesarbetare vid samma byggprojekt för att analysera om svaren skiljer sig. Det skulle 

leda till en större förståelse över hur byggföretagens extern Employer Branding fungerar i ett 

bredare perspektiv.  
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6.2 Avslutande diskussion 
Det är lika glädjande att en stor andel män ser positivt till att få fler kvinnliga kollegor som 

det är förvånande att förändringen går långsamt. Studien visar att företagen verkar arbeta mot 

machokulturen och anställer personer med mjuka värderingar som uppmuntrar jämställdhet 

och vill ha fler kvinnor till företagen. Vi får därför känslan att de har ett intresse i frågan, men 

att intresset inte är tillräckligt stort för att genomföra de ”drastiska” åtgärder som verkligen 

skulle kunna ge effekt. Genom fokus på policys, utbildningar och anställningar av personer 

med ”rätt” värdegrund är bollen i rullning, men frågan kvarstår om byggbranschen blundar för 

de praktiska problem som fortfarande stoppar utvecklingen. Införandet av flextid, praktiska 

anpassningar av arbetsplatsen och vikten av nolltolerans mot ”machosymtom” vid 

nyanställning ser vi som krav för att få upp hastigheten på utvecklingen. 

 

Vi är medvetna om de praktiska svårigheterna med införande av flextid på morgonen och 

förstår att allt ifrån köbildning i morgontrafiken, till svårigheten att hålla reda på vilka som är 

på plats, och att ”vikten av att veta att alla är på plats i fall man behöver fråga något så att man 

slipper ringa” är tunga argument i byggproduktion värld. Vi förstår vikten av kommunikation 

”face-to-face” men ställer oss frågande till huruvida alla på byggarbetsplatsen behöver 

befinna sig på bygget mellan klockan 06.30 och 08.00 på morgonen för att inte strukturen på 

bygget skall fall ihop. För ett utomstående öga ser de fasta arbetsstarterna nämligen ut som en 

norm eller ritual som lyckas leva vidare från ett omodernt samhälle med låg jämställdhet där 

mannen arbetar medan kvinnan ska ta hand om barnen. I dagens samhälle registreras alla som 

går in på byggarbetsplatsen genom systemet ID06 vilket löser problemet med att veta vilka 

tider som de anställda börjar arbeta och är på plats. Med modern elektronik finns även 

telefoner som kan användas för att ringa, maila, sms:a personen för att ställa frågor om 

personen mot förmodan inte skulle befinna sig på kontoret när en fråga uppstår. Vårt förslag 

för ett fungerande familjeliv vid sidan av arbetet skulle de viktigaste mötena kunna läggas 

efter 08:00 på morgonen och tiden mellan 06:30-08:00 kan användas som flextid.  

 

Vi ställer oss också frågande till om det är okunskap eller nonchalering av kvinnliga behov 

som ligger till grund för de praktiska bristerna på byggarbetsplatserna. I många fall ser vi 

fördelar i att inte göra skillnad på könen som i klädsel och likande artefakter, men tillgång på 

omklädningsrum för alla är grundläggande! De kvinnor som faktiskt vågat sig ut i en 

mansdominerad bransch borde uppmuntras istället för att motarbetas av enkla praktiska 

lösningar. Bristen på papperkorgar på toaletten är dessutom något som kan vara genant att be 
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om vilket kan leda till att få kvinnor vill be om det och därför uppfattar kanske inte männen 

att det är ett problem. Fenomenen är antagligen bara två exempel av många praktiska problem 

som företagen borde ha i åtanke vid utformning av byggarbetsplatserna. 

 

Enligt våra undersökningar var det en person av tio som har åsikter och värderingar som kan 

kopplas till byggbranschens machokultur och till en felrekrytering. Machopersonen verkade 

dock ha goda avsikter men var helt omedveten om att hans jargong med hårda skämt och 

sexuellt laddade ord kan påverka en annan individ negativt. Då byggbranschen är 

decentraliserad är det av stor vikt att ingen felrekrytering sker då de högre cheferna inte alltid 

är på plats och kan sätta ner foten. I vår lilla undersökning är det 10 % av respondenterna som 

driver på machokulturen vilket leder till konstaterandet av hur viktigt det är att inte göra 

felrekryteringar. Man är trots allt aldrig starkare än den svagaste länken! 
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Bilagor 
Bilaga 1, Hofstedes definitioner 1 
Hofstedes definitioner av maskulina och feminina beteenden på arbetsplatsen. 
 
 

 
Hofstede et al (2011).  
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Bilaga 2, Hofstedes definitioner 2 
 
Hofstedes definitioner av maskulint och feminint: allmänt om norm och familjen. 
 

   
Hofstede et al (2011).   
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Bilaga 3, Presentation om respondenterna 
 

Företag A Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 

Kön Man Kvinna Man Man 

Ålder 29 23 48 23 

Tjänst Arbetsledare Arbetsledare Arbetsledare Arbetsledare 

Anställningstid Juni 2015 Juni 2015 November 

2015 

Juni 2015 

Familj Sambo Nej Fru och 3 

döttrar 

Nej 

Medlem i 

fackförening 

Nej Nej Ja i ledarna, 

tidigare 

byggnads 

Sveriges 

ingenjörer och 

Unionen 

Befattningar som 

de blev intervjuade 

av 

Två 

arbetschefer 

Personalman, 

HR och en 

arbetschef 

Två 

arbetschefer 

HR 
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Företag B Person 5 Person 6 Person 7 

Kön Kvinna Man Man 

Ålder 22 24 48 

Tjänst Arbetsledare Arbetsledare Arbetsledare 

Anställningstid Augusti 

2015 

Juni 2015 Januari 2015 

Familj Nej Sambo Två barn, skild 

Medlem i fackförening Nej Nej Nej 

Befattningar som de blev 

intervjuade av 

HR HR Projektchef, 

Avdelningschef och 

HR 
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Företag C Person 8 Person 9 Person 10 

Kön Kvinna Man Kvinna 

Ålder 25 28 23 

Tjänst Arbetsledare Arbetsledare Arbetsledare 

Anställningstid Maj 2015 Augusti 2015 Maj 2015 

Familj Nej 

 

Flickvän och 

hund 

Nej 

Medlem i fackförening Nej Ja, Unionen Nej 

Befattningar som de blev 

intervjuade av 

HR, distriktschef och en 

projektchef, 

en telefonintervju också 

med HR 

Distriktschef 

och HR 

Distriktschef 

och HR 
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Bilaga 4, Intervjuguide 
 

DEL 1 INDIVIDINFO 
Kön: 
Ålder: 
Tjänst: 
Företag: 
Anställd sen:  
Familj: 
Medlem i någon fackförening byggnads/byggcheferna: 
Vilka befattningar hade personerna som genomförde intervjun:  
 

1. Hur resonerar du kring lönetyp?  
 

2. Vad föredrar du för arbetstider? 
 

3. Hur jobbar du helst? 
 

4. Vad tycker du är viktigt för att känna att du har lyckats i livet?  
 

5. Hur tycker du att man ska visa uppskattning eller belöna någon gjort något bra på 
jobbet? 

 
6. Om laget eller teamet jobbar bra men några har jobbat bättre än andra, hur ska man då 

belöna?  
 
DEL 2 INNAN ANSTÄLLNINGSINTERVJU 
 
Företaget 

7. Varför sökte du dig till företaget?  
 

8. Hur fick du tag i information om företaget och om tjänsten?  
 

9. Vilka personliga egenskaper företaget efterfrågade av dig som anställd?  
 

10. Stämmer det överens med dig? Om nej: Spelade du på dessa värden under 
rekryteringsprocessen?  

 
Innan du började jobba för xx företag i byggproduktionen vad var din uppfattning 
om:       

11. Kommer du ihåg hur tjänsten beskrevs?  
 

12. Frihet att bestämma över arbetstider? 
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13. Lön och lönestruktur? 
 

14. Andra förmåner?  
 

15. Arbetsklimatet? 
 

16. Vilka kollegor förväntade du dig på företaget?  
 

17. Ha ett eventuellt familjeliv vid sidan av jobbet?  
 

18. Företagskulturen?  
 
 

DEL 3. Rekryteringsprocessen 
 
Om företaget: 

19. Kommer du ihåg vilken information du fick om företaget?  
 

20. Har företaget något/några värdeord vad du vet?  
a. JA: Känner du att företaget arbetar efter dessa värdeord? 

 
21. Nämnde de några specifika mål som företaget har? 

 
22. Hur beskrivs företagskulturen?  

 
23. Var detta något som skulle förändras eller stanna kvar över ett längre perspektiv? 

 
24. Förändrades din bild av företaget/branschen jämfört med innan rekryteringsprocessen? 

 
Om tjänsten: 

25. Vad sades om arbetstider? 
 

26. Nämndes flextid? 
 

27. Vad sades om lön? 
 

28. Vilka andra förmåner nämndes?  
 

29. Vad sades om arbetsklimatet? Baserat på svar: sades något om arbete mot en 
förändring? 

 
30. Vad sades om kollegorna? Baserat på svar: sades något om arbete mot en förändring? 

 
31. Togs situationen jobb vs familjeliv upp?  
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32. Nämndes några personliga egenskaper som företaget efterfrågade av dig som anställd 

för tjänsten?  
 

33. Upplever du att det stämmer in på dig? Om nej: spelade du på dessa värden under 
intervjun 

 
DEL 4: Arbetsklimatet 
 
Lön/ belöningar 
 

34. Vilka typer av andra förmåner/belöningar förekommer förutom lön?  
 

35. Lägger företaget fokus på individuell prestation eller lagets?  
36. Vad anser du om belöningssystemet?  

 
Klimat 

37. Hur skulle du beskriva arbetsklimatet? 
 

38. Vad skämtas det om, hur är jargongen? 
 

39. Beroende av svar på frågan innan: Förekommer det hårda ord eller 
sexistiska/rasistiska ord? 

 
40. Tror du att vissa (nya) ändrar sitt beteende på arbetsplatsen för att passa in? 

 
41. Känner du att du behöver hävda dig och kliver in i en annan roll när du går till jobbet? 

 
42. Trivs du på jobbet? Om nej, varför och funderar du på att byta jobb? 

 
Kollegor 

43. Vad upplever du att företaget tycker, att det är viktigast att alla ska må bra på 
arbetsplatsen eller att ni gör ett bra resultat?  

 
44. Hur yttrar sig tävling eller konkurrens bland dina kollegor?  

 
45. Talas det bakom ryggen om man inte följer normen? 

 
46. Hur löser ni problem, individuellt eller i grupp?  

 
47. Vilka för- och nackdelar anser du finns i fråga om att inte vara “den typiska kollegan” 

inom byggbranschen? 
 

48. Vad upplever du är viktigast för företaget: tid, kvalitet eller ekonomi? 
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Familj och flextid 

49. Finns möjlighet till flextid om man behöver det?  
 

50. De som har barn på bygget, vet du hur de löser lämnade/hämtade till skola/dagis? 
 

51. Vad händer om du kommer sent till jobbet, vad gör du och hur reagerar din chef?  
 

52. Vad tycker du om flextid? 
 
 

Branschfrågor 
53. Varför sökte du dig till byggbranschen, vad lockade? 

 
54. Vad vet du om Byggands, Byggchefernas kampanj om att “stoppa machokulturen”? 

 
55. Vad är en machokultur för dig? 

 
56. Vilka påverkas negativt av machokulturen? 

 
57. Instämmer du med kampanjen om det finns en machokultur som måste stoppas?  

i. 2a) Om nej, varför?  
ii. 2b)Om ja, vart fick du informationen ifrån? 

58. Vid intervju hos företaget: Tog de upp machokulturen? Nämnde de kampanjen 
 

59. Sa de något att de arbeta bort från machokulturen? 
a. JA: Beskrev de hur?  

 
60. Följde företaget upp frågan kring machokulturen och hur ser du att de arbetar för att få 

fort denna kultur?  
 

Nu är vi klara med frågorna, är det något som du vill tillägga eller fråga oss? 
 
 

 


