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Abstract 

 

Author: Anesa Kusmic 

 

Title: “Construction industry, a place for women?” - A sociological problematization within 

a construction company. 

 

The construction business is currently one of the most male-dominated industries in Sweden. 

The purpose of this thesis is to explore what requirement, expectations and opportunities 

women are experiencing in a construction company that is located in a big city and how can 

we understand it? I have interviewed six women on different positions in a company. By 

doing this I used the qualitative approach which has enabled me to generate an understanding 

for what kind of requirement, expectations and opportunities the women are experiencing in 

the company. The theories used in this thesis are mainly about gender systems, suppression 

techniques and glass roof.  

 

The study has shown that the women in the company must have a strong character and 

personality to be able to cope with the construction industry. A number of women testify on 

how they need to show that they are worthy of the position they possess. As a woman you 

must integrate into the current gender system that exists within the company and at the 

workplace, while it is not expected to take anything seriously when men discriminate and 

harass a woman. However, opportunities have been developed for women in the industry. 

Previously women had the administrative tasks assigned to them, now women are awarded 

new advanced jobs. This indicates that the industry has evolved where new work for women 

is available.  

 

Keywords: Construction industry, gender, suppression techniques, women’s rights 
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1. Inledning 

Studien kommer att handla om kvinnor inom byggbranschen. Byggbranschen är en av de 

mest könssegregerade branscherna på den svenska arbetsmarknaden, vilket innebär att män 

och kvinnor återfinns inom olika yrkesgrupper och har därmed olika möjligheter och villkor. 

Wikander (2006) skriver att en stor könssegregering existerar till kvinnornas nackdel inom 

yrken där männen dominerar mer än kvinnorna, då kvinnorna bland annat fått få möjligheter 

till att utvecklas och visa sin kompetens för att höja sig själva inom sin karriär (Wikander, 

2006:25-32). Friberg (2012) skriver att kvinnors arbete värderas lägre än männens arbete 

ekonomiskt samt att maktpositionerna inom byggbranschen domineras av män, eftersom det 

är män som fattar de övergripande besluten inom branschen. Enligt SOU (2004) visar det att 

den horisontella könssegregering som finns inom byggindustrin är något som påverkar den 

svenska arbetsmarknaden. Med den horisontella könssegregeringen menar man att den 

svenska arbetsmarknaden är könsuppdelad genom att kvinnor och män ofta återfinns inom 

olika sektorer och yrken. Uppdelningar på den svenska arbetsmarknaden är ett resultat av 

isärhållandet av könen. Den horisontella segregeringen medför inte bara att män och kvinnor 

återfinns inom skilda yrkeskategorier utan den medför också att arbetsuppgifter, arbetsvillkor, 

lön och förmåner skiljer sig åt (SOU 2004:43, s.22) 

 

Wikander (2006) argumenterar att man kan se könssegregeringen till kvinnornas nackdel. 

Eftersom kvinnorna genom åren har fått lågbetalda jobb, tråkiga arbetsuppgifter samt dåligt 

med erfarenhet för att kunna visa sin fulla kompetens på en arbetsplats för att avancera och få 

de högre maktpositionerna (Wikander, 2006:9). Enligt Wikander kollade man inte på 

kvinnans kompetens, istället sågs man utifrån sitt kön eftersom en kvinna sågs som det 

svagare könet. Wikander menar att kvinnorna förr var beroende av sina kroppar, något som 

männen inte var. En kvinna ansågs då vara något ömtåligt, om man behandlade kroppen på 

fel sätt så gick den sönder. Det ledde till att man inte såg kvinnan lika stark som mannen, 

eftersom man antog att kvinnorna inte var lämpade för samma arbetsuppgifter som männen. 

Utifrån detta uppstod arbetsuppdelningen mellan kvinnor och män, eftersom man ansåg 

kvinnorna mer lämpade för annorlunda arbetsuppgifter än vad männen hade (Wikander, 

2006:182). Westberg (2001) menar att det finns olika dimensioner av könssegregering. Dels 

att männen och kvinnorna jobbar inom olika yrkesområden, men också inom olika nivåer 
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inom samma yrke. Yrken samt arbetsuppgifter blir både könsmärkta och könsuppdelade, 

både när det gäller position i hierarkin och i förhållande till yrkesområden (Westberg, 

2001:85-95). Cettner (2008) menar att könsmärkning är resultatet av en ständig pågående 

process och syns i vilka arbetsuppgifter både kvinnor och män får. Inom byggbranschen 

anses mannen främst tillhöra branschen medan kvinnan ses som ovanlig och ofta får motta en 

stor uppmärksamhet jämfört med mannen. Som kvinna inom byggbranschen förväntas man 

vara ordningsam och strukturerad, medans en man upplevs redan uppfylla kraven för arbetet 

och får direktiv för arbetsuppgifter utifrån positionen inom branschen (Cettner, 2008:14). 

 

Anledningen till att byggbranschen är intressant att undersöka är för att man ofta får höra hur 

kvinnor trycks ner och trakasseras inom branschen. Cettner (2008) menar att kvinnor inom 

byggbranschen behandlas olika jämfört med männen. Den ojämställda behandlingen är oftast 

till männens fördel, vilket resulterar till att kvinnorna på kort sikt väljer att säga upp sig och 

inte fortsätta inom byggbranschen (Cettner, 2008:15-17). Cettner (2008) tar upp hur 

kvinnorna alltid måste vara “på topp” och i de allra flesta fall tar med sig jobben hem. Detta 

resulterar till att kvinnorna lägger ner mer än heltid på sina uppdrag. Ifall kvinnorna avviker 

från normen att man ska arbeta mer än heltid så finns det en chans att dem klassas som 

mindre seriösa, eftersom de anses engagera sig mindre inom sitt område jämfört med männen 

(Cettner, 2008:17-19). Kvinnorna inom byggbranschen känner enligt Cettner av hur de 

behandlas olika jämfört med männen. Man ställer mer krav och förväntningar på männen 

inom bygg än vad man gör mot kvinnorna. Att kvinnorna ska ha “skinn på näsan” är en sak 

de tidigt får lära sig inom branschen (Cettner, 2008:31-35).  

 

Idag försöker man dock göra satsningar som gör att kvinnor känner sig mer välkomna och 

mindre diskriminerade inom byggföretaget. Nccs hemsida (2018) visar att man genom en 

utbildning riktad för kvinnor ska sporra fler kvinnor att bli chefer eller befordrade inom de 

bättre positionerna inom företagen. Ncc (2016) påstår trots de satsningarna som har gjorts för 

att lyfta kvinnorna, både positionsmässigt och utbildningsmässigt så kvarstår problemet att 

byggbranschen fortfarande är mansdominerad.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Studien syftar på att visa ett djupare perspektiv av sex kvinnors arbetsvardag inom 

byggbranschen, som innebär att kvinnorna utifrån sina egna uttalanden får komma till tals om 

hur de upplever att deras vardag inom byggbranschen är. Detta gör dem genom att tydliggöra 

vilka krav, förväntningar och möjligheter som kvinnorna inom byggbranschen upplever sig 

ha. 

 

Frågeställning: 

- Vilka krav, förväntningar och möjligheter upplever kvinnorna ställs på dem inom ett 

byggföretag som är placerat i en storstad och hur kan vi förstå dessa krav, 

förväntningar och möjligheter kvinnorna upplever? 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar kvinnors syn på krav, möjligheter och förväntningar som de upplever 

ställs på dem inom ett byggföretag. Totalt är det sex kvinnor som har valts ut till intervju och 

samtliga är från samma företag i en storstad. Uppsatsen kommer alltså inte behandla vilka 

förväntningar och möjligheter kvinnor från andra företag eller städer upplever. Byggföretaget 

som valdes ut ansågs som mest intressant eftersom enbart 20 procent av drygt 150 anställda 

är kvinnor.  

 

2. Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskningar kring kvinnors upplevelser och situation inom 

byggbranschen. I kapitlen redogörs tidigare forskningar i olika teman, som används för att 

underlätta för läsaren. 

 

2.1 Hur kvinnorna bemöts inom byggbranschen 

Nedan kommer jag presentera den litteratur som beskriver hur kvinnor tvingas anpassas för 

att kunna ta plats inom byggbranschen samt de hinder kvinnorna ofta stöter på inom 

branschen. 
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Arditi, Gluch och Holmdahl (2013) undersöker i sin studie om kvinnor inom byggbranschen 

som tvingas assimilera sig för att kunna passa in i den maskulina kulturen som existerar inom 

byggbranschen. Ett exempel som togs upp var att man hittade bevis på att kvinnor har varit 

medhjälpare till murare år 1661. Eftersom männen ansågs vara det starkare könet för att sköta 

jobbet som en murare och kvinnan ansågs som det könet som enbart kunde assistera vid 

behov av hjälp. Kvinnorna kände att de var tvungna att arbeta hårdare än männen enbart för 

att kunna bli kvalificerade arbetare inom branschen. Nu anser författarna inom studien att 

man som kvinna måste arbeta hårdare inom byggbranschen för att inte bli utsatt för 

diskriminering av männen. Diskriminering i form av att männen bland annat blir befogade 

högre positioner, trots att kvinnorna har mer utbildning och möjligtvis mer erfarenhet bakom 

sig jämfört med männen (Arditi, Gluch och Holmdahl, 2013:3). Författarna belyser i studien 

att kvinnorna anses som mindre stresståliga och tar oftast dåliga beslut, samt är mer känsliga 

än männen inom branschen, vilket resulterar till att männen oftast blir befogade de högre 

positionerna (Arditi, Gluch och Holmdahl, 2013:3). Olofsson (2002) konstaterar att 

kvinnornas närvaro inom byggbranschen är mycket låg, vilket resulterar till att få kvinnor 

lyckas få rollen som ledare eller högre chefer inom branschen (Olofsson, 2002:6). Axelsson 

(2010) påpekar dock att det finns flera faktorer som påverkar kvinnornas frånvaro inom den 

svenska byggbranschen. En artikel som Axelsson (2010) skrev, om varför det inte finns 

tillräckligt många arbetande kvinnor inom Sveriges byggbransch, svarade 47% av de 

kvinnliga deltagarna att anledningen till det är det fula språket som används speciellt på 

byggarbetsplatser. Språket ansågs vara en viktig orsak till varför kvinnor inte vill arbeta inom 

branschen. En stor andel kvinnor förklarade också att det är den dåliga inställningen mot 

kvinnorna inom byggföretagen som gör att kvinnorna inte söker sig dit. Samtidigt som 

Axelsson (2010) belyser en stor andel kvinnor inom studien som valde att avsluta sitt arbete 

inom branschen på grund av förnedring, diskriminering och diskriminering på grund av 

könet. 

 

Studien Women in the construction trades: Career types and associated barriers, skriven av 

Ibanez (2015) menar att kvinnor inom byggbranschen stöter på en del hinder. 

Sammanfattningsvis delades dessa hinder inom byggbranschen upp i tre olika kategorier. 

Första kategorin nämner den maskulina kulturen, även benämnt som machokulturen, som 

existerar inom byggbranschen. Inom machokulturen förekommer det enligt Ibanez från 
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männen bland annat ovårdat språk och sexuella referenser samt ohövligt beteende (Ibanez, 

2015:15). Den andra kategorin nämner hur kvinnorna känner sig osäkra inom arbetet 

eftersom männen oftast har ett extra öga på dem. Att kvinnorna känner sig övervakade av 

männen resulterade till att kvinnorna var allmänt rädda att begå misstag på sin arbetsplats. 

Ibanez tredje kategori nämner hur kvinnorna upplever diskriminering och avstötning av sina 

manliga kollegor (Ibanez, 2015:25). Här upplevde Ibanez att en del kvinnor tyckte det var 

svårt att bli bra bemött av männen på grund av att man var kvinna. Här upplevde också en hel 

del kvinnor enligt studien att det var svårt att ta sig in i byggbranschen och när man väl hade 

fått en anställning så blev man diskriminerad på så sätt att man som kvinna alltid fick lägre 

löner jämfört med de manliga kollegorna (Ibanez, 2015:38).  

 

I artikeln Issues confronting women participation in the construction industry, skriven av 

Aulin och Jingmond (2011), nämner författarna kvinnornas anledningar till deras låga 

medverkan och deltagande inom byggbranschen. Samt vad som ska ske för att hålla kvar 

kvinnorna inom branschen. Författarna kommer i studien fram till att kvinnorna fysiskt inte 

anses platsa in inom branschen då kvinnorna ses som fysiskt svagare än det manliga könet. 

Kvinnorna inom studien nämner personligen att de har svårt att anpassa sig till den manliga 

jargongen som existerar inom branschen. De väljer därför frivilligt att inte stanna kvar länge 

inom byggbranschen eftersom rädslan för avvisning från de manliga kollegorna tar över 

(Aulin och Jingmond, 2011:4). Författarna kommer dessutom fram till att en stor anledning 

till att kvinnorna har svårt att stanna en längre period inom byggbranschen beror på att en hel 

del kvinnor har svårt att skapa en balans mellan sin karriär samt deras familjeliv. De kom 

dock fram till att en av de största anledningarna till att kvinnorna väljer att lämna branschen 

är den stora misstron och diskrimineringen de får från männen inom branschen. Kvinnornas 

personliga upplevelser av branschen tyder på att männens attityd gentemot kvinnorna är 

enligt kvinnornas utsagor oroväckande. Det blir därför ett hinder för kvinnorna att kunna 

arbeta på en sådan arbetsplats då man bemöts av nedvärderande ord och dåligt bemötande av 

kollegorna (Aulin och Jingmond, 2011:4). 
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2.2 Männen som norm, kvinnorna som underlägsna inom branschen  

Nedan kommer jag presentera tidigare forskning om utmaningarna som kvinnorna ofta stöter 

på inom byggbranschen, samt diskrimineringen som kan uppstå inom branschen mot 

kvinnorna. 

 

Wahl (2011) skriver i uppsatsen könsstrukturer i organisationer om varför man inom 

byggbranschen och andra mansdominerade organisationer väljer att anställa en man istället 

för en kvinna som en ledare (Wahl, 2011:72). Wahl (2011) skriver om den bristfälliga 

kvinnan, som har avgörande komponenter som gör att kvinnan ofta ses som en opassande 

ledare. Dessa komponenter är utbildning, erfarenhet, nätverk, språk, kroppslighet och 

självförtroende (Wahl, 2011:190). Tillsammans bidrar dessa komponenter till att framstå en 

kvinna som en opassande ledare, då hon inte tros besitta de rätta egenskaperna för att 

anställas till en högre position inom organisationen, som en man anses ha.  

 

I artikeln The experience of women in male-dominated occupa ons: A constructivist grounded 

theory inquiry, skriver Martin och Barnard (2013) om utmaningarna som kvinnor inom 

manligt dominerade branscher upplever. Studien visar att kvinnor inom manligt dominerade 

branscher utstår en hel del könsdiskriminering och fördomar, medan männen antar sig kunna 

veta mer än kvinnorna inom branscherna (Martin och Barnard, 2013:6). I studien nämns det 

att anledningen till att kvinnorna får utstå könsdiskriminering och fördomar i en såpass stor 

bredd ligger i att kvinnorna förses med otillräckliga resurser jämfört med männen som får all 

slags resurs som krävs för att kunna utföra ett jobb (Martin och Barnard, 2013:3). Martin och 

Barnard (2013) skriver i studien att mer uppbackningar av manliga kollegor inom branschen 

hade varit ett behov som kvinnorna behöver. Anledningen enligt författarna till att männen 

inte är lika stöttande mot kvinnorna inom branschen ligger i att kvinnorna har svårt att tåla 

det fysiska arbetet i samma utsträckning som männen anser sig själva utstå, samt eftersom 

kvinnorna har svårt att hitta en lämplig balans mellan arbetslivet och sin fritid (Martin och 

Barnard, 2013:5). Martin och Bernard (2013) menar att som kvinna lyckas inom de 

mansdominerade branscherna, måste man dra nytta av de kvinnliga fördelarna som finns, 

genom att anta de manliga egenskaperna och motivera sig själv med framtida 

karriärmöjligheter (Martin och Barnard, 2013:7). Agapiou (2002) rapporterar om liknande 
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upplevelser som kvinnorna inom byggbranschen upplever. Agapiou (2002) delar med sig om 

kvinnors upplevelser där männens skällsord oftast är problemet för kvinnorna. Kvinnorna 

påpekar situationer där de måste lära sig att “ta skämt med en nypa salt” om dem vill klara av 

att arbeta i en manligt dominerad arbetsmiljö (Agapiou, 2002:117). För att kvinnorna ska bli 

accepterade menar Agapiou (2002) att kvinnorna tvingas acceptera den manliga kulturen där 

kvinnor är olämpliga till att utföra vissa uppgifter. Vilket resulterar till att kvinnorna 

inkluderas i gruppen när dem vet med sig själva att de inte kommer få tillträde till att utföra 

de arbetsuppgifter som inte anses kunna utföras av kvinnor (Agapiou, 2002:704). 

 

Jansson & Åkerlund (2011) skrev i sin kandidatuppsats Konsten att vara kvinna och chef i en 

mansdominerad bransch, om kvinnor som har svårt att få ledande befattningar inom 

branschen. En stor anledning bakom detta ligger i att kvinnorna prioriterar sin familj och 

familjelivet mer än vad männen gör. På grund av detta hinner inte kvinnorna ha ledande 

positioner inom branschen. Det skulle medföra att kvinnorna skulle behöva ta med jobbet 

hem, jobba en hel del övertid och inte hinna ha lika mycket tid för familjelivet (Jansson & 

Åkerlund, 2011:32). Utöver denna anledningen konstaterades det att kvinnor med 

högskoleexamen tenderar att arbeta med stödjande funktioner inom branschen, vilket 

resulterar att dem blir låsta från att klättra i position till de ledande befattningarna i 

branschen, jämfört med männen (Jansson & Åkerlund, 2011:34). 

 

2.3 Kvinnors upplevelser inom byggbranschen 

Nedan presenteras tidigare forskning om kvinnors upplevelser angående byggbranschen samt 

kvinnornas psykiska mående. 

 

Annicka Cettner (2007) skriver i sin artikel Kvinnors erfarenheter som civilingenjörer i 

byggbranschen, om 11 kvinnors upplevelser av männens bemötande gentemot kvinnorna 

inom byggbranschen. Samtliga kvinnor förklarar att de upplever diskriminering, känsla av 

främlingskap, utanförkänsla samt hån från männen inom branschen. Utöver dessa aspekter 

framkommer det även att kvinnorna upplever arbetstiderna som långa och utdragna, en hel 

del övertid dras kvinnorna med samtidigt som de får utstå sexuella trakasserier och männens 

skällsord. Att kvinnorna alltid måste visa sig vara värdiga positionerna de besitter inkluderas i 
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studien, om kvinnorna inte vill få dåligt rykte om sig och vill bli accepterade inom branschen 

måste de visa sig vara exceptionella på vad de gör (Cettner, 2007:11-12).  

 

Axelsson och Thylefors (2005) skriver i sin bok Arbetsgruppens psykologi att människor mår 

bra av att få säga sitt och att tydligt visa när man är missnöjd över något. Trots att det inte 

skulle leda till någon förändring så menar författarna att individer mår bra av att få lätta sitt 

hjärta. Inom studien som Axelsson och Thylefors (2005) gjorde kom det dock fram att 

kvinnor som vågar säga sitt inom byggbranschen möts oftast av ovilja av sina kollegor och 

chefer när kritik framförs. I studien kom det också fram att kvinnorna var rädda att få en 

försämrad ställning på arbetsplatsen om kritiska synpunkter framfördes till kollegorna, vilket 

ofta resulterade till att kvinnorna blev de tystlåtna och tillbakadragna inom arbetsplatsen. 

Samtidigt som kvinnorna hade mycket att säga till om angående arbetsplatsen och sina 

kollegor i studien så valde de flesta kvinnorna att inte säga sitt och inte framföra missnöje, 

kritik eller allmänna synpunkter som skulle ses som stötande av kollegorna. Enbart av rädslan 

att bli ignorerade och känna sig ensamma och utelämnade av kollegorna i arbetsplatsen.  

 

Bohlin och Berg (2013) skriver i sin bok Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet att kvinnornas 

största problem inom en manligt dominerad bransch är att jargongen och kulturen är starkt 

integrerad, vilket gör det svårare för en kvinna att smälta in i arbetsplatsen. Inom manligt 

dominerade branscher ska man enligt författarna sällan acceptera att man känner sig kränkt 

och vara mindre lågmäld när det sker något sexistiskt eller nedvärderande. Som kvinna inom 

manligt dominerade branscher jämförs ens humor med männen, man ska som kvinna kunna 

uthärda skämt som kan spela på både sexuella och personliga påhopp, men inte säga ifrån och 

ta det mesta som sägs med en nypa salt (Bohlin och Berg, 2013:157). Författarna menar att 

kvinnor inom manliga branscher psykiskt måste vara starka för att klara av att arbeta inom 

manligt dominerade arbetsplatser. Anledningen är att en del grova skämt som anspelar på 

sexuella trakasserier kan ske och det ska man som kvinna kunna skratta bort. En 

framgångsrik strategi som funkar för kvinnorna som arbetar inom manliga branscher är att 

vara tysta när man känner sig kränkt, man löper då inte en lika stor risk att utsättas för 

utfrysning av sina arbetskollegor samt så anses man kunna ta de mesta skämten som roliga 

trots att man inte sagt något (Bohlin och Berg, 2013:158).  
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2.4 Belysning 

Den samlade internationella kunskapen inom mitt forskningsområde visar att tidigare 

forskning påpekar att det finns en del problematik för kvinnorna inom byggbranschen att bli 

accepterade. Forskningen belyser dock främst hur kvinnorna blir bemötta inom branschen 

samt hur kvinnorna själva upplever byggbranschen. Anpassningsprocessen för kvinnorna 

inom branschen framhävs främst då forskning visar vad kvinnorna utsätts för, om de väljer att 

fortsätta arbeta inom en manligt dominerad arbetsmiljö. Tidigare forskning visar att förutom 

diskriminering, särbehandling samt orättvisa som sker för kvinnorna, ser man hur självsäker 

man som kvinna måste vara för att kunna arbeta inom en bransch där man ser mannen som en 

norm och kvinnan som undergiven. Vid konstruktionen av intervjuguiden har därför aspekten 

om tidigare forskningar tagits hänsyn till. Dock framgår det inte i tidigare forskningar vilka 

förväntningar och möjligheter kvinnorna får samt har inom byggbranschen. Det min studie 

kommer att bidra med är att man kommer få en förståelse för de krav, förväntningar samt 

möjligheter kvinnorna i ett byggföretag anse sig uppleva. Det mesta som tas upp inom 

tidigare forskning är hur kvinnorna bemöts och hur dem själva upplever branschen. Samtidigt 

som vi blir belysta av vilken situation kvinnorna är i inom branschen med alla pågående 

trakasserier, särbehandlingar, diskrimineringar och orättvisor.  

 

3. Teori 

Nedan presenteras uppsatsens teorier. Dessa teorier blir utgångspunkten som kommer att 

agera som ett verktyg när det empiriska resultatet ska analyseras. Tre olika teorier kommer att 

användas i denna studien. Den första teorin är Berit Ås (1979) härskartekniker, som beskriver 

fem olika härskartekniker och metoder som män, mer eller mindre använder sig av medvetet 

för att hålla kvinnliga kollegor på mattan. Den andra teorin är Mia Hultins (2003) glastaket, 

som beskriver att det existerar ett hinder för kvinnor inom manligt dominerade yrken att göra 

karriär jämfört med männen. Den sista och tredje teorin är Yvonne Hirdmans (1998) 

genussystem som beskriver hur kvinnor och män har olika förutsättningar inom 

arbetsmarknaden samt samhället. 

 

Motiveringen bakom dessa tre utvalda teorier är följande. Utgick ifrån föregående kapitel där 

tidigare forskning togs upp, en hel del fakta fanns tillgänglig om maktmissbruk som användes 
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av männen gentemot kvinnorna inom byggbranschen. Valet blev självklart att en teori 

angående maktmissbruk skulle förekomma i min studie. Efter mycket sökande och läsande i 

böcker var den första teorin som dök upp Berit Ås (1979) teori om härskartekniker, där olika 

tekniker framhävs som används av männen för att sätta sina kvinnliga kollegor på mattan. 

Den andra samt tredje teorin som valdes ut finns i olika versioner, skrivna av flera andra 

författare på sitt sätt. Dock tyckte jag att Hultins (2003) och Hirdmans (1998) teorier ansågs 

enligt mig passa bäst in i studien eftersom Hultin (2003) bland annat i sin teori framhävde att 

kvinnor med mer erfarenhet och utbildning fortfarande hade ett glastak som stod i vägen för 

deras karriär, då deras erfarenhet inte klassades som likvärdig med männens erfarenhet. 

Hirdmans (1998)  teori skilde sig från de andra genusteorierna genom att hon framhävde och 

lyfte fram två principer mellan manligt och kvinnligt som inte borde blandas. 

 

3.1 Härskartekniker 

Berit Ås (1979) är en av de kändaste författarna som yttrat sig om härskartekniker. Under sin 

tid som en politiker insåg hon att det fanns män som använde sig av metoder för att sätta sina 

kvinnliga kollegor på mattan. Efter sin upptäckt så har Ås (1979) via observation beskrivit 

och namngett fem olika härskartekniker. Dessa namn är följande, osynliggörande, där 

mannen ignorerar eller tystar ner en kvinna. Förlöjligande, där mannen inför exempelvis en 

grupp hånar/gör narr av kvinnans åsikter. Den tredje är underhållande av information, där 

mannen inte låter sina kvinnliga kollegor ta del av viktig och nödvändig information. 

Dubbelbestraffning, där oavsett valet en kvinna gör så kommer hon bli bestraffad för sitt val. 

Femte härskartekniken är påförande av skuld och skam, oavsett om kvinnan är den som har 

blivit utsatt, så kommer mannen ändå skuldbelägga henne (Ås, 1979:36-37). På senare år har 

Ås (1979) lagt till två nya härskartekniker vid namn, våld eller hot om våld samt 

objektifiering. Dessa två sistnämnda kommer dock inte tas med i uppsatsen. 

Härskarteknikerna som Ås (1979) skriver om används främst för att upprätthålla köns- och 

maktordningen. Härskarteknikerna identifierar Ås (1979) med utgångspunkt i sina egna 

upplevelser som en politiker, men främst som en arbetande kvinna inom en manligt 

dominerad bransch. Ås (1979) teori om härskartekniker kan ses som de rådande strukturerna 

om kvinnornas och männens plats i samhället. Att använda sig av Ås (1979) härskarteknik 
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inom studien blir en stor relevans, då teorin kommer komma till användning för att kunna 

förstå kvinnornas utmaningar inom byggbranschen.  

 

Ås bok från 1979 är fortfarande aktuell eftersom Ås är den person som blivit mest känd för 

sin beskrivning av härskartekniker. Utifrån sina egna iakttagelser och upplevelser som den 

enda kvinnliga partiledaren i Norge under 70-talet, så upplevde hon många svårigheter i 

samarbete med sina manliga kollegor. Drivkraften bakom att man använder sig av 

härskartekniker menar Ås (1979) ligger i att man har en stark rädsla över att förlora den makt 

och status som den dominerande gruppen eller härskaren besitter. 

 

Inom min uppsats kommer teknikerna om dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam 

samt förlöjligande att tas upp. Detta för att teknikerna stämde bäst överens med hur 

kvinnorna blivit bemötta av sina manliga kollegor och hur de kände sig när en viss situation 

eller händelse utspelade sig.  

 

Begreppet Dubbelbestraffning tas med eftersom kvinnorna fokuserar på jobbet men beskylls 

sedan för att göra andra fel. Dessutom uppstår de situationer hos kvinnorna där chefen och 

arbetskollegorna blir besvikna och arga när man inte hinner med eller prioriterar annat än 

dem. Tekniken dubbelbestraffning skapar enligt Ås (1979) en upplevelse att vad du än gör så 

gör du fel. 

 

Begreppet Påförande av skuld och skam tas med eftersom någon annan får dig att känna 

skam och skuld för en handling, situation eller händelse trots att du inte är skyldig till 

händelsen eller situationen. Ås (1979) förklarar påförande av skuld och skam som det 

sammanlagda resultatet av att ha blivit utsatt för de fyra andra härskarteknikerna. Konkreta 

exempel återfinns i vardagliga situationer som t.ex när kvinnor inte hinner med sina 

vardagssysslor och drabbas av dåligt samvete över detta. I de extrema fallen faller “skuld och 

skam” på kvinnan för att hon blivit våldtagen eller misshandlad till följd av sitt klädval eller 

att kvinnan fanns på fel plats.  

 

Begreppet Förlöjligande tas med i studien eftersom jag tidigare nämnt hur kvinnor har det i 

byggbranschen via diskrimineringar och kränkningar. Förlöjliganden är en teknik som 
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uppvisar en ojämlik situation, där den som utsätter en person för förlöjligande och tillintetgör 

den utsatta personen lyckas med det genom att få alla att skratta åt offret. Ås (1979) påstår att 

förlöjligande av kvinnor är vanligt i vårt samhälle. Såpass vanligt att man lyckats skapa 

avtryck i språken genom att kalla kvinnor för kärring, hora, slyna, slampa, etc. Ås (1979) 

argumenterar att förlöjligande finns hos kvinnor likaså, genom att man har en tendens att 

förlöjliga sig själv under en situation. Ett vanligt exempel här är “Hur kunde jag bete mig så 

korkat?”.  

 

3.2 Glastaket 

Mia Hultins (2003) teori glastaket baseras på att kvinnor och män har olika karriärmöjligheter 

inom olika branscher men extra svårt inom mansdominerade branscher. Glastaket står för att 

det till kvinnornas nackdel existerar ett osynligt tak som sätter käppar för kvinnorna att kunna 

avancera yrkes- och karriärmässigt inom branscher. Då det inom mansdominerade yrken 

finns normer och traditioner som till männens fördel underlättar betydligt för männen att 

avancera inom branschen, så blir det extra svårt som kvinna att kunna avancera inom 

branschen. Trots att det finns anställda kvinnor med bättre referenser. Hultin (2003) menar att 

kvinnor de senaste decennierna har kommit ut på arbetsmarknaden och med tiden blivit en 

större faktor för arbetsmarknaden. Inom arbetsplatser så har många av dessa kvinnor samma 

utbildningsnivå som männen eller i vissa fall till och med högre utbildning än männen. Trots 

att kvinnorna i vissa fall har högre utbildning så är de styrande och högre positionerna inom 

olika yrken fortfarande männen (Hultin, 2003:30-40). Enligt TCO (2013) uppgår 

chefspositionerna i Sverige till största del av män. Hultin (2003) menar att detta beror på att 

ett osynligt glastak är anledningen till att kvinnor har det svårt att nå toppositionerna inom 

sina branscher, speciellt inom mansdominerade branscher. Förklaringen ligger enligt Hultin 

(2003) i att man oftast rekryterar de personer som har en tendens att påminna en om sig själv. 

Vilket resulterar till att inom en bransch där det finns många män, så föredrar man hellre att 

befordra män inom högre positioner som till chefspositioner. På sikt leder det enligt Hultin 

(2003) till att glastaket är ett bestående problem som minskar kvinnors möjligheter till att nå 

avancemang inom arbetsmarknaden, eftersom den ojämna fördelningen av chefspositioner 

blir bestående (Hultin, 2003:41-61).  
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Anledningen att Hultins (2003) teori glastaket tas med i studien är för att kvinnor möter 

motstånd inom byggbranschen hela tiden. Dock vill jag med hjälp av teorin och kvinnornas 

egna uttalanden visa hur sammankopplande problemet är att kvinnor inte har lätt för att kunna 

avancera eller få befordran för bättre positioner inom företaget. Samtidigt som man får fram 

hur organisationen är uppbyggd inom företaget. 

 

Begreppet glastaket används för att beskriva den motstånd som kvinnor möter inom 

organisationer. Allt motstånd som gör att kvinnorna har svårare att få de bättre positionerna 

inom ett företag, till och med chefspositioner. Ett osynligt tak som står i vägen för kvinnorna 

som ett hinder när de försöker göra bra ifrån sig och bli befordrade. Det osynliga taket som 

sätter stopp för kvinnan till en högre position menar Hultin (2003) beror på just att det är 

kvinnor och inte för att de saknar någon utbildning, erfarenhet eller kompetens. Samtidigt 

som hon menar att glastaket går att bryta, men det är sällan kvinnor lyckas med det. De få 

kvinnor som lyckats med att bryta sig igenom det osynliga glastaket har enligt Hultin (2003) 

anpassat sig till normer som råder i företagskulturen som både utformas och byggs upp av 

män. Dessa kvinnor jämfört med män i likvärdiga positioner utsätts dock för större press än 

männen, på grund av att männen vet att kvinnorna inom högre satta positioner är 

anpassningsbara. 

 

3.3 Genussystem 

Yvonne Hirdman (1998) menar att det inom olika samhällen existerar ett slags 

ordningssystem som pekar på vilka roller, positioner och uppgifter kvinnorna och männen 

har. Hirdman (1998) har valt att kalla detta för genussystem, som bygger på två olika system. 

Vilket är manlig överordning i samhället samt könens isärhållande. Hirdman (1998) menar att 

manlig överordning i samhället är en viss typ av hierarki i samhället som pekar på att det 

manliga könet inom arbetsmarknaden ses som mer värdefulla och ses därför som norm. 

Normen gör att det manliga könet får mer betalt  och tillordnas samtidigt de högre 

positionerna (Hirdman, 1998:50-52). Eftersom mannen i samhället utgör normen enligt 

Hirdman (1998), så blir kvinnorna i detta fall undantaget och blir därför avvikande. Könens 

isärhållande däremot visas genom en kategorisering i vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt. Eftersom kvinnligt och manligt är motsatser till varandra så hålls dessa två 
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kategorier isär. Dessa kategorier och uppdelningar leder till att det i samhället består en 

vertikal och horisontell könsuppdelad arbetsmarknad (Hirdman, 1998:52). Hirdman (1998) 

menar att manligt och kvinnligt är kategorier som delas upp i arenor i samhället. Där arenorna 

gäller vertikalt och horisontellt och båda könen delas då upp mellan dessa arenor. Dessa 

arenor har olika sektorer i samhället som utgörs av en stor andel kvinnor eller män och 

exempel på dessa är bygg, vård och förskolebranschen. Hirdman (1998) menar dock att 

kvinnor och män inom gemensamma arbetsplatser separeras, eftersom männen ses och 

betraktas som normen. Eftersom normen står för männen, så kommer männen att lättare 

avancera inom sitt yrke och därigenom få bättre betalt samt bättre position än kvinnorna. 

Hirdman (1998) menar att dessa könsmönster finns och upprätthålls inom det personliga men 

också på det strukturella planet, av båda könen (Hirdman, 1998:55-59). 

 

Anledningen till att Hirdmans (1998) teori om genussystemet tas med inom denna studien är 

för att tidigare forskning visar hur underlägsna kvinnorna blir behandlade inom 

byggbranschen samt hur dominerande männen beter sig i en manligt dominerad bransch 

gentemot kvinnorna. Genom denna teori kan man få fram hur kvinnorna blir behandlade i 

olika situationer och händelser inom företaget, där man tydligt märker när kvinnan behandlas 

som en underordnad och mannen syns som normen. 

 

Begreppet genussystem används enligt Hirdman (1998) för att beskriva könens olika 

förhållanden. Genussystemet ses som en ordningsstruktur av könen där två lagar eller snarare 

principer utgör grunden för de sociala, politiska och ekonomiska ordningarna. Principen 

dikotomin står för att manligt och kvinnligt inte borde blandas, medan principen hierarkin 

menar att man ska se mannen som norm och därav står mannen för det allmängiltiga och 

naturliga (Hirdman, 1998:113-118). Dessa mönster är något som Hirdman (1998) menar är 

svårt att bryta sig loss från, eftersom vi tänker än idag i samma bana som man gjorde under 

antiken, att mannen är norm och kvinnan är underordnad. Detta mönster syns tydligast via 

genuskontraktet som har tre synliga plan, kulturell överlagring, social integration och 

socialisering. Kulturell överlagring står för hur en kvinna och man bör ha en relation. Social 

integration står för arbetsdelningen mellan könen samt socialisering som menas med direkt 

inlärning, ett exempel är att pojkar inte borde gråta (Hirdman, 1998:119-120). 
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4. Metod 

I metoddelen beskrivs hur denna empiriska undersökning har genomförts.  

 

4.1 Kvalitativ metod  

I denna studien har valet varit att använda sig av semistrukturerade intervjuer, med 

motiveringen att man vill ge intervjupersonerna möjlighet att påverka innehållet då fokusen 

ligger på respondenternas självupplevelser. Semistrukturerade intervjuer är det sätt som anses 

besvara frågorna på det mest relevanta sättet med anledning till följdfrågorna som kan ställas 

till kvinnornas egna utsagor. Via intervjuer kan informanternas livsvärld förstås och därmed 

även dennes handlande förstås (Rennstam & Wästerfors, 2015:28-29). Kvalitativ metod riktar 

ett specifikt intresse mot individen där frågor ställs som får individen att tolka och forma sin 

verklighet. Kvalitativ metod används när forskaren vill undersöka egenskaper och kvaliteter 

vissa fenomen har. Via kvalitativa metoden får man fram en djupare förståelse för det 

undersökta fenomenet (Backman, 2008). Via semistrukturerade intervjuer kan informanternas 

subjektiva utsagor undersökas och därmed har man en större förståelse för den livsvärld de är 

en del av. 

 

För att underlätta inom sorteringen av materialet, kommer Kvales metod från Rennstam och 

Wästerfors (2015) att användas. Rennstam och Wästerfors (2015) berättar att Kvale menar att 

allt insamlat material ska sorteras så att återkommande teman framkommer i den insamlade 

datan. Som forskare ska man söka i respondenternas utsagor och upptäcka de teman som är 

upprepande för att kunna kategorisera allt i ordning (Rennstam & Wästerfors, 2015:29). 

Intervjuerna kommer inte ske parvis, utan individuella intervjuer kommer ske. Individuella 

intervjuer ger i regel mer detalj djupa svar än parintervjuer. Individuella intervjuer underlättar 

en hel del för respondenterna också då dem utan någon påverkan av varandra kan uttrycka sig 

fritt och utveckla sina tankegångar (Creswell, 2014:186). 

 

4.1.1 Urval  

Respondenterna har valts utifrån studiens syfte, även kallat för ett ändamålsurval. Kriterierna 

ligger i att kvinnorna jobbar inom samma bransch och inom samma företag (Patton, 

2002:230). Studien omfattar vad för hinder, förväntningar och möjligheter sex kvinnor 
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upplever ställs på dem inom byggföretaget. Samtliga kvinnor är från samma byggföretag, där 

enbart 20 procent av drygt 150 anställda är kvinnor. Inom denna studien har valet av 

intervjupersoner varit kvinnor inom olika positioner i företaget. Ett krav har dock varit att 

kvinnorna ska ha varit verksamma inom branschen i minst en månad, detta för att kunna 

skapa sig en befattning om branschen men främst sina kollegor och sin arbetsplats. Hoppet 

här blir att studien kommer ge en bredare förklaring och syn på hur kvinnor upplever 

byggbranschen via sina upplevelser och uttalanden om vilka hinder, förväntningar och 

möjligheter de stött på.  

 

Valet av företag bygger på att min B-uppsats handlade om kvinnor inom byggföretag, därav 

fanns redan ett tillträde tillhands för byggbranschen. Med hjälp av byggföretagets chef har 

han slumpmässigt valt ut tio kvinnor, utan någon som helst baktanke med det, eftersom mitt 

enda krav var att kvinnorna skulle varit anställda i minst en månad inom företaget för att 

kunna medverka i min studie. Chefen mailade samtliga kvinnors mail samt mobilnummer till 

mig för att jag skulle kunna ta kontakt med kvinnorna. Utav dessa tio kvinnor kontaktade jag 

enbart sju kvinnor, då en kvinna valde att neka intervjun och inte medverka i den. Mitt val 

var att ha sex kvinnliga informanter i studien. De är inte representativa för en hel population, 

men när man analytiskt behandlar empiri och sedan väljer att relatera det till teoretiska 

aspekter så kan man komma fram till relevanta slutsatser för studien (Esiasson m.fl., 

2013:159). Det slutgiltiga urvalet blev sex informanter och samtliga var kvinnor som hade 

varit anställda i mer än en månad samt inom samma byggföretag.  

 

4.1.2 Etik 

Vid genomförandet av studien tog jag hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Först informerades samtliga respondenter om syftet med studien, sedan att allt material ska 

behandlas konfidentiellt. Att all information enbart kommer användas och brukas inom 

studien, med chans för avbrott till deltagande och att informanterna frivilligt medverkar i 

studien enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002:7). Enligt det rådande 
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samtyckeskravet så informerades samtliga informanter när intervjuerna skulle genomföras 

återigen om studiens syfte och att de när som helst kan dra sig ur studien.  

 

Vid materialinsamlingen så har samtliga kvinnor blivit garanterade att allt insamlat material 

kommer behandlas konfidentiellt, enligt konfidentialitetskravet. Kvinnorna har i min studie 

också döpts om till anonyma/fiktiva namn, för att man inte ska kunna identifiera vem som har 

sagt vad. Enligt nyttjandekravet så fick följande informanter ta del av vad materialet skulle 

användas till, både vid första kontaktförsöket med kvinnorna för att se vilka som ville 

medverka men också innan intervjuerna skulle påbörjas. 

 

4.2 Datainsamling  

Första steget för att konstruera en bra semistrukturerad intervjuguide började med att jag 

fördjupade mig i tidigare forskningar om kvinnor inom byggbranschen. För att få relevant 

information inom forskningsområdet så utgick jag från tidigare forskningar samt mina ovan 

nämnda teorier (Trost, 2005:112). Detta för att konstruera teman och frågor till 

intervjuguiden. Min intervjuguide konstruerades enligt tre teman; bakgrund, kvinna inom 

byggbranschen samt kvinnor jämfört med män. Teman bakgrund och kvinna inom 

byggbranschen ska ge mig en övergripande bild av vem kvinnorna inom företaget är, hur de 

bemöts inom arbetet samt hur de upplever sitt kön inom en manligt dominerad bransch. 

Temat kvinnor jämfört med män konstruerades för att komma åt kvinnornas egna upplevelser 

av verksamheten. Samtliga teman syftar till att besvara studiens frågeställning. 

 

Undersökningsdesignen var kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer användes. 

Detta för att låta intervjupersonerna utveckla sina tankar, trots att frågorna var något riktade 

men ändå öppna för flera svar. Respondenterna fick höra rättigheterna de har innan intervjun 

kom igång samt att samtliga respondenter fick tid att fundera ut svaren på frågorna. De fick 

tillgång till intervjufrågorna inne i lokalen, en kvart innan jag började spela in samtalen. Detta 

för att förbereda sig och sina svar, så att inte missförstånd under intervjun skulle uppstå och 

för att minska chansen att frågorna skulle uppfattas fel möjligtvis. Intervjuerna flöt på genom 

att respondenterna fick utveckla sina svar noggrant. Intervjuerna utfördes enskilt och tog ca 
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25-40 min att genomföra. Samtliga intervjuer ägde rum i företagets privata lokaler för att 

ostört och enskilt kunna utföra intervjuerna.  

 

4.2.1 Analys av materialet 

På grund av den korta tidspressen att utföra intervjuerna så fick jag nöja mig med att sex 

kvinnor ville medverka i studien. Med tanke på att samtliga respondenter är från samma 

företag så är man medveten om att vissa svar kan vara väldigt snarlika de andras påståenden 

och uttalanden, men eftersom fyra kvinnor av sex hade olika positioner inom företaget så 

blev det ändå att en del variation av svar som uppstod. Något som man i efterhand har tänkt 

på är att respondenterna intervjuades på sin arbetsplats, vilket kan ha gjort att respondenterna 

känt sig obekväma med att under arbetstid och inom företaget kritisera sina kollegor och att 

resultatet därav inte blivit helt sanningsenligt. Dock har samtliga sex kvinnors intervjuer varit 

snarlika på vissa punkter och nästan samma resultat har kommit fram i efterhand på 

intervjuerna, så förhoppningen är dock att underlaget som finns ska räcka till för att mätta 

studien. 

 

Samtliga intervjuer som genomfördes, lyssnades igenom och transkriberades sedan noggrant. 

Kvinnorna fick fiktiva namn innan intervjuerna skrevs ut. Därefter sorterades allt material, 

Friberg (2012) menar att en viktig del i analysprocessen är att se resultatens nyckelteman. Att 

man ska dela upp intervjuernas resultat och lägga dessa resultat i olika teman. Teman ska 

sedan beskrivas utförligt och kategoriseras (Friberg, 2012:35-43). Detta för att underlätta för 

mig som skriver studien att hitta likheter och skillnader i respondenternas svar. Materialet 

lästes igenom ett flertal gånger innan följande teman; beteende, diskriminering, trakassering, 

arbetsmiljö, hårdhudad samt utnyttjande kom att kategorisera kvinnornas uttalanden. Där 

man snabbt såg vilka kvinnor som hade likheter samt skillnader i upplevelser, bemötanden, 

etc inom byggföretaget. I kodningen av all material utgick jag från mina teorier, 

härskartekniker, glastaket samt genussystemet. Den teoretiska utgångspunkten gav generella 

teman som jag kunde söka efter inom materialet, bland annat vad kvinnorna förväntas göra 

inom arbetsplatsen, vilken vinning de får ut av sitt arbete, etc inom branschen. Teman som 

kom fram ur materialet utformades i syfte att besvara frågeställningen som denna studien har.  
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4.3 Metoddiskussion 

Med tanke på att jag utförde en kvalitativ undersökning med sex löpande semistrukturerade 

intervjuer så gjorde det mitt arbete lättare. Lättare på så sätt att jag inte har haft någon 

erfarenhet av byggbranschen innan. Det närmsta jag kommit byggbranschen är att 

B-uppsatsen handlade om kvinnor inom branschen, dock inte i lika stort omfång som denna 

studien. Valet att utföra denna studien i en bransch där både min kunskap och erfarenhet är 

minimal, har gjort att min kunskap nu har växt en hel del. Allt för att respondenterna valt att 

berätta och dela med sig en hel del information och berättelser under intervjuerna. Samtidigt 

spelade kvinnornas position inom branschen en stor roll. Beroende på vilken position en 

kvinna hade, desto större skillnader blev det i deras berättelser och mer vidgade tankar fick 

man från kvinnorna. Detta i sig gjorde att jag fick mer kunskap om olika områden som jag 

förut inte ens visste existerade inom branschen. Skulle man valt att göra en studie inom en 

bransch man hade en hel del kunskap och erfarenhet från så skulle skillnaden bli att man hade 

analyserat innehållet på ett annorlunda sätt, bland annat genom att man redan hade fått 

förutfattade svar och förväntningar. Min kunskap utgick helt från det man läst och hittat via 

artiklar, böcker och diverse liknande hemsidor. Att sedan efter intervjuerna ha fått en helt 

annorlunda kunskap och bild av kvinnorna i branschen var bara ett extra plus i kanten. 

 

“Kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonens 

synvinkel.” Kvale (2009:17). Som Kvale (2009) säger, söker jag i detta fall förstå mina 

informanter, sex kvinnor och deras upplevelser inom byggbranschen. Något som den 

kvantitativa metoden inte hade kunnat ge mig ett svar på i samma utsträckning som den 

kvalitativa metoden gör. 

 

Att göra denna studien på ett kvantitativt sätt hade inte gett samma djup och samma resultat 

som det gör med den kvalitativa metoden, därav uteslöts valet att använda kvantitativa 

metoden. Respondenternas svar hade inte heller varit lika uttömmande inom den kvantitativa 

delen som det blev via den kvalitativa. Enligt Svensson och Starrin (1996) menar författarna 

att en intervju kan vara mer eller mindre genomtänkt och styrd. Man brukar skilja mellan 

olika intervjuer i litteraturen. Den vanligaste distinktionen är mellan standardiserade och icke 

standardiserade intervjuer. En standardiserad intervju med ett formellt strukturerat schema 
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blir en kvantitativ intervju, medan en icke standardiserad intervju blir kvalitativt, eftersom 

man utgår från antagandet att man från början inte kan veta vilka frågor som blir och är 

viktiga samt betydelsefulla (Svensson & Starrin, 1996:123). Den kvalitativa metoden 

förutsätter att man vill erhålla spontan information om företeelser, attityder osv. Vilket 

behövs i min studie eftersom det utmärker informanternas berättelser och man kan då kasta 

ljus över personens förståelse av temat i frågan (Widerberg, 2002). 

 

5. Resultat och analys 

Denna del avser att presentera det empiriska material som har samlats in utifrån de 

presenterade teorierna under teorikapitlet. Det empiriska materialet har delats upp i följande 

teman; beteenden, diskriminering, trakassering, arbetsmiljö, hårdhudad samt utnyttjande. 

 

5.1 Kort information om intervjupersonerna  

Intervjuperson 1 (Respondent 1, R1) 

Intervjuperson 2 (Respondent 2, R2) 

Intervjuperson 3 (Respondent 3, R3) 

Intervjuperson 4 (Respondent 4, R4) 

Intervjuperson 5 (Respondent 5, R5)  

Intervjuperson 6 (Respondent 6, R6) 

 

5.2 Härskartekniker 

Tema- beteenden 

 

Tidigare nämndes Berit Ås (1979) fem olika härskartekniker under teoridelen. En av 

teknikerna som heter dubbelbestraffning har enligt respondenternas utsago blivit ett beteende 

som använts mot kvinnorna inom företaget. Två kvinnor berättar liknande historier angående 

deras kvinnliga besvär som sker varje månad. Deras uttalanden lyder: 

 

“Min mensvärk gör att jag måste sjukskriva mig 2 dagar varje månad p.g.a explosiva 

smärtor där nere. Mina kollegor har inget förstående för detta och brukar oftast jävlas med 
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mig angående det. De brukar räknar ner tiden, “snart är det 2 veckor kvar tills *namn* ska 

vara sjukskriven för sin mensvärk”* - R1 

 

R1 fortsätter sedan med meningen: “När jag sen kommer tillbaka brukar de ge mig dubbelt 

upp att göra på vardagarna, eftersom dem p.g.a mig varit en man mindre och själva fått ta 

sig an mina uppgifter.” Den andra kvinnan nämner sina besvär så här; 

 

“En vecka i månaden är mitt arbete jobbigt. Kan vara ostabil i mitt humör och måste 

anpassa mitt arbete efter hur mycket min kropp orkar. Dåligt humör gör att jag inte är 

mottaglig för skämt och blir lätt irriterad på kollegorna. Extrema kramper gör att man inte 

kan fokusera på arbetet till hundra, men det förstår inte mina manliga kollegor. Dem kan inte 

riktigt sätta sig i vad jag går igenom, istället fryser de ut mig och vägrar prata med mig när 

dem inser att man är lättirriterad och grumpy på jobbet.” - R6 

 

Berit Ås (1979) teknik dubbelbestraffning passar in på båda informanterna. Kvinnorna får för 

sin mensvärk utstå ytterligare bestraffning av de manliga kollegorna. R1 nämnde om att hon 

fick dubbelt upp att göra från sina kollegor när hon kom tillbaka till jobbet från sina besvär. 

R6 nämnde att hon fick utstå utfrysning och ingen respons av sina kollegor när hon ville föra 

konversation med dem. Eftersom kollegorna inte kan förstå kvinnornas beteende på de utsatta 

dagarna i månaden och kollegorna inte kan sätta sig in i kvinnornas situation, så känner dem 

att kvinnorna måste få dubbelbestraffning för sina val. Berit Ås (1979) teknik om påförande 

av skuld och skam kan även dras till R6. Eftersom hon tekniskt sett fått det påpekat för sig att 

något som någon utsätts för är dennes eget fel. Respondenten får alltså skämmas för att hon 

inte kan rå för att hon irriteras lätt under sin mensperiod, genom att få bestraffning som gör 

att kollegorna inte vill prata med henne och fryser därmed ut henne.  

 

Respondenter som har inordnat sig i det rådande genussystemet har valt att förhålla sig 

utifrån dess ramar. Dessa kvinnor har inte upplevt någon underordning eller negativ 

erfarenhet av att jobba inom byggbranschen och ifrågasätter därav inte dessa strukturer, 

snarare så bortser man omedvetet eller medvetet ifrån en del aspekter som arbetsmässigt tyder 

på underordning (Lindgren, 1999). En kvinna säger bland annat: 
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“Manliga kollegor är mer klumpiga i sina sätt att uttrycka sig. De kan uppfattas fel, ett tag 

sen blev en tjej ledsen för hon mottog en olämplig kommentar. Men männen menar ju det inte 

så som det kommer ut ur deras käft. De är klumpiga i sitt val av ord kan jag tycka.” R6 

 

Medan en annan kvinnlig anställd uttrycker sig såhär: 

 

“.. man vänjer sig vid manligt beteende på jobbet. Slinker väl ut ett par sexuella 

kommentarer om oss kvinnor lite då och då.. men man har lärt sig nu, man skrattar bara åt 

det. Inget man behöver reagera på, iallafall inget jag bryr mig om nu som under mina första 

år här på företaget.” R1 

 

De kvinnor som dock har försökt att gå utanför genussystemets ramar, har bemötts med 

bestraffning i någon form (Lindgren, 1999). R2 nämner hur hon blivit bemött efter att hon 

valt och säga emot trakasserierna: 

 

“.. uppfyller man inte kraven så blir man väl lite som en outsider. De som tål en hel del 

sexuella trakasserier är väl ändå de som lyckas bäst hos arbetarna. Man ses som en 

människa med humor och att man tar, typ.. allt med en nypa salt.” R2  

 

Ås (1979) menar att kvinnor inom manliga branscher beroende på sina manliga kollegor kan 

känna obehag på arbetsplatsen. Ås menar att det beror på att männen använder sig av olika 

härskartekniker, för att visa sina kvinnliga kollegor vem som bestämmer på arbetsplatsen. 

Dessa härskartekniker kan för kvinnorna bringa obehag, kränkningar och en känsla av 

otrygghet på arbetsplatsen. Enligt Bohlin och Berg (2013) bringar härskartekniker en usel 

psykosocial miljö inom arbetsplatser mot kvinnor inom mansdominerade yrken. Därav 

uttalandet som R2 gav, att man blir lite som en outsider om man väljer och säga emot när 

man blir trakasserad. 
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5.3 Kvinna jämfört med män 

Tema- diskriminering, trakassering och arbetsmiljö 

 

Att kunna säga ifrån när man känner sig felbehandlad, hamnar i en klämd situation eller när 

man känner av att något inte står rätt till är inte alltid en självklarhet. Axelsson och Thylefors 

(2005) menar att människor mår bra av att kunna känna att det får säga sitt när något inte är 

bra eller står rätt till, samt att vi människor mår bra av att säga ifrån när man känner missnöje 

över något. Axelsson och Thylefors (2005) påpekar att vi människor mår bra av att säga ifrån, 

trots att det inte leder till något, t.ex ingen förändring, men vi känner oss ändå nöjda över att 

man vågat säga ifrån.  

 

Återgår vi till respondent 2, som tidigare delade med sig om hur hon blev bemött efter att ha 

sagt emot kollegorna och deras trakasserier. Hon kände sig som en outsider av kollegorna. R2 

förklarade följande under sin intervju; “Jag blev trakasserad rätt mycket 2 månader in på 

min anställning och fick bland annat berättat för mig att jag enbart dög utseendemässigt här 

men inte arbetsmässigt. De var väl.. med andra ord, att jag är klen eller dålig på mitt jobb”.  

 

R2 valde att ta det vidare via cheferna, där hon förklarade att bemötandet inte var det hon 

förväntade sig; “Flera gånger har jag klagat hos chefen, pratat och förklarat att jag känner 

mig utpekad och trakasserad av kollegorna. Fåtal gånger har han pratat med de utpekade”.  

 

R2 fortsätter senare med att säga; “Samtalen har inte heller varit så allvarliga, chefen går 

mest in till lokalen vi arbetar i och säger halvallvarligt men ändå inte seriöst, nästan 

humoristiskt till kollegorna att de ska lägga av och skämta med mig”. 

 

R2 fyller sedan i med följande; “Det är inget skämt för mig, det är en arbetsplats och vi är 

här för att arbeta, inte att de ska sänka och nedvärdera mig. *paus* De nämner ofta om min 

rumpa, att den är fint formad i arbetsbyxorna, eller att dem gärna hade velat klämma på 

den”. 
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R2 känner alltså hur cheferna inte går i god för henne på ett allvarligt sätt gentemot 

kollegorna. Kvinnan förklarade att; “Man märker liksom att chefen är mer på männens sida, 

kanske beror det på att han jobbat här länge liksom.. så länge tillsammans med männen, så 

de känner väl varandra bra i grunden.” 

 

Kvinnan menar inte heller att man behandlas lika på arbetsplatsen, eftersom; “Har man inte 

arbetat här länge, klagar man mycket, så blir man inte lika bra behandlad som resten.” 

 

Kvinnan berättar också hur dåligt chefen sköter problemen som uppstår vid konflikter och vid 

kränkningar. Hon berättar bland annat följande; “teamet brukar dra på AW ibland, men säger 

inget till mig. De ser mig som en allvarlig människa, saknar humor, går inte skoja med mig 

och aa.. typ att jag bara är där för att skapa problem.” 

 

Om chefen uttrycker sig kvinnan såhär; “Jag får inte lika mycket respekt från honom, har 

bara varit här i ett par månader, men letar aktivt efter annat nu. Han hjälper inte mig så som 

han borde, eller som jag har märkt att han hjälper männen i vissa situationer.” 

 

Lennéer och Thylefors (1996) tar upp en viktig aspekt. En konflikt, som kan vara allt från 

kamp, oenighet, strid eller tvist kan vara odramatisk eller omvälvande, oavsett om det är en 

stor eller liten konflikt. Trots att ordet konflikt bringar negativitet med sig, så finns det 

positivitet i det likaså. Konflikter på en arbetsplats kan förbättra en personalgrupp, genom att 

de stimulerar till utveckling och förbättring inom gruppen och att det kan förbättra kvaliteten 

på beslut. Enligt Cox (2001) innebär det att konflikter kan vara positiva om man som individ 

är mottaglig för olikas intressen och deras synpunkter, att man inte enbart tro sig själv hela 

tiden ha rätt och veta allt. Enligt Lennéer och Thylefors (2005) innebär det att en ledare eller 

chef i en personalgrupp ska vara uppmärksam mot grupper som upprepade gånger producerar 

personalärenden. Med andra ord måste man se över grupperna och förändra hela situationen 

istället för att peka ut en viss individ i det hela som problemet och tro sig ha löst konflikten. 

 

R2 har sträckt ut handen för hjälp hos chefen men blivit bemött av en chef som anses ha 

bristfällig ledarskap, då ingen uppenbarligen kan se att personalgruppen i fråga har problem. 

Istället anses R2 vara problemet i det hela och resterande gruppen kommer lindrigt undan 
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med tillsägningar som varken sägs på ett allvarligt sätt och tas inte heller emot på ett 

allvarligt sätt av kollegorna. Detta medför att trakasserierna fortsätter och problemet för 

kvinnan kvarstår fortfarande genom att hon känner sig illa bemött och utfryst på jobbet av 

sina kollegor. 

 

Respondent 1 uttrycker sig följande angående platschefen; “Han tystar ner en hel del för att 

få det att se ut som man fått problem åtgärdat, att det löst sig snabbt och effektivt nästan. 

Dock är problemet där ändå, det kvarstår. Om chefen tystar ner ett problem kommer inte den 

kollegan sluta trakassera andra kvinnor, även om det betyder att jag inte längre kommer bli 

utsatt för det så är inte problemet löst.” 

 

R1 menar vidare att; “man måste ha tålamod och bra psyke för att klara jobbet här. Det är 

massa grupper med män, de har olika värderingar och chefen höjer dem alltid, oavsett 

anledning. Alltid på deras sida tycker jag.”  

 

Båda kvinnorna delar samma åsikt angående chefen, att det är bristfällig ledarkunskap. 

Problemet att chefen enligt kvinnorna alltid tar männens parti kan jag dra till Mia Hultins 

(2003) teori om glastaket. Som kvinna och man har man olika karriärmöjligheter inom olika 

branscher men extra svårt är det inom mansdominerade branscher för kvinnorna. Det 

osynliga taket som stoppar kvinnorna att avancera i branschen gör att kvinnorna inte tycker 

att företaget är jämställt. Kvinnorna ger liknande svar som antyder på att de är missnöjda över 

företagets rang.  

 

Flera kvinnor yttrar sig om liknande händelser inom företaget. När kvinnorna försöker visa 

sig starka och kunniga inom sitt område får de ofta liknande reaktioner från männen. R1 

berättar; “Ber man om hjälp flinar de oftast och säger att man ska nog göra det man är van 

vid istället för att ta sig an nya uppgifter som tydligen verkar för svåra för mig”. 

 

R2 vittnar om liknande upplevelse, hon berättar; “Jag ses som svag.. men bara för jag är tjej. 

Men jag har faktiskt försökt bevisa flera gånger att jag klarar de flesta utmaningarna jag tar 

till mig”. R3, R4 och R5 vittnar om liknande utsagor och R4 berättar följande; “.. de finns 

tillfällen då man får kämpa för att göra sig hörd och få sin röst utåt”.  
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Samtliga kvinnor känner att dem måste prestera mer än männen för att visa sig värdiga 

platsen och positionen de har inom företaget. Kvinnorna känner inte att dem får det stöd de 

behöver av sina manliga kollegor. Istället får kvinnorna enligt R2 göra följande; “Som kvinna 

här får man visa sig tuff utåt om man vill slippa allt skratt och baktal då.. av männen 

såklart”.  

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) utgör männen normen i en manlig bransch därav känner 

de inte av förändringar och reflekterar inte över bristen på jämställdhet. Kvinnorna ser och 

märker att det inte är jämställt i en manlig bransch och försöker därav inte i lika stor 

utsträckning som männen att klättra mot större positioner i ett företag. Eftersom kvinnorna 

vet om sina begränsningar att avancera inom företaget inte är lika lätt som för männen, så 

leder det till att kvinnorna inte ser anledningen till att göra sitt absolut bästa för företaget. 

Hultin (2003) menar att männen sinsemellan tävlar vem som är bättre inom företaget, 

eftersom de enligt rådande normer förväntas ha de ledande positionerna och de finns inget 

glastak som hindrar dem från att uppnå denna dröm. 

 

5.4 Nyanställd kvinna inom företaget 

Tema- hårdhudad 

 

Att tas på allvar inom företaget och inom branschen som en kvinnlig arbetare är något som 

respondenterna flitigt har pratat om. Flera kvinnor i studien väljer att prata om hur jobbigt det 

är att tas på allvar av männen, speciellt de kvinnor som har en större arbetsposition inom 

företaget. R5 säger: “Viktigt att vara tydlig vem jag är och hur vi ska få en gemensam respekt 

för att utföra ett bra arbete tillsammans. Det har gått bra, men det har varit en utmaning att 

få andras respekt och få andra lita på mina omdömen och mina direktiv.” R5 menar att 

utmaningen till respekten ligger i; “.. Föregående *arbetsposition* var väldigt duktig och jag 

som ny har väldigt mycket press på mig från samtliga kollegor men företaget främst för att 

göra bra ifrån mig och utvecklas. De vill väl se att jag är värdig positionen jag besitter idag”  
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Det är inte enbart respondent 5 som menar att männen hänger sig på faktumet att man är 

kvinna och nyanställd inom företaget. R3 menar att; “Trots utbildningen och kunskapen man 

bär med sig från föregående företag biter inte det på vissa manliga kollegor. Man känner 

mer press, tas inte på allvar eftersom jag ses som ung inom branschen och denna 

positionen.”  

 

Inom ramen av hur dessa nyanställda kvinnor i företaget känner sig, kan man relatera det till 

Mia Hultins (2003) teori om glastaket. Kvinnans plats i branschen, en spärr eller snarare ett 

osynligt tak som sätter stopp för kvinnor inom byggföretag att klättra högre upp. Hultin 

(2003) resonerar att det osynliga glastaket inte drabbar enskilda kvinnor, utan snarare kvinnor 

i grupp. Man kollar inte på en kvinnas individuella kompetens eller egenskap, snarare en 

osynlig struktur som sätter stopp för kvinnor att stiga i rang. Glastaket kan visas på olika sätt i 

ett företag, bland annat menar Jacobsen och Thorsvik (2014) att vissa positioner utformas på 

så sätt att kraven indirekt missgynnar kvinnor, enbart för att passa männen som kan “arbeta 

tjugo timmar om dagen, sju dagar i veckan” (Jacobsen & Thorsvik, 2014:170). 

 

Respondent 5 och 3 förklarar noga om hur de känner sig i bemötandet av sina manliga 

kollegor. Båda säger liknande upplevelser det fått med sig från sitt arbete. Dels måste de 

kämpa hårt för att övertyga kollegorna att de överhuvudtaget har rätt för sin sak och dels 

måste de kämpa hårt för att vinna sin respekt från kollegorna. Ex gav R5 anledning att hon 

känner sig pressad att alltid prestera bra på sitt jobb eftersom tidigare anställd på hennes 

position var duktig.  

 

När respondent 3 väl får frågan om hon förväntas jobba hårdare än sina manliga kollegor i 

företaget eller om det är tvärtom, säger hon: 

 

“Männen har övertaget här. Vi är inte så många kvinnor inom *företaget*. Männen kan 

nyttja det till sin fördel genom att sätta oskrivna regler för hur arbetet ska rulla på. Man ska 

ha stark personlighet för att kunna vistas inom denna branschen, inte låta sig tryckas ner och 

förminskas av någon alls.” 
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Detta dras till Yvonne Hirdmans (1998) teori om genussystemet. Ett mönster som finnes här 

är att männen har de mest betydelsefulla posterna. Männen behåller sin överordning gentemot 

kvinnorna då strukturen vidhålls och arbetet för jämställdhet går långsamt framåt (Hirdman, 

1988). Männens makt märks i hur respondent 3 förklarar att männen har övertaget i företaget, 

genom att de är fler och att männen kan utnyttja det genom att sätta oskrivna regler för hur 

man ska arbeta på företaget. Det som leder till en könssegregering inom Hirdmans (1998) 

teori är att mannen och kvinnan värderas och definieras utifrån varandra, därav blir de 

varandras motpoler. Inom olika praktiker skapas då olika förutsättningar för kvinnorna och 

männen. I de praktiker som tidigare har varit mansdominerat, blir kvinnorna oftast tvingade 

till att anpassa sig för de normerna som redan finns. Medan männen, när de utför 

kvinnodominerat arbete så har de redan försäkrat sig av andra om att de inte kommer utsättas 

för bestraffning (Hirdman, 1998).  

 

5.5 Kvinnornas taktik 

Tema- Utnyttjande  

 

Kvinnorna i studien uttalade sig liknande om hur deras kön underlättar arbetet för dem i vissa 

typer av arbetsuppgifter. R2 berättade; “Utnyttjar väl ändå lite min egenskap av att vara 

kort.” Hon fortsätter sedan med; “Jag utnyttjar en grej som andra uppfattar som min svaghet 

hela tiden, men de fattar inte att jag använder det som min styrka också genom att kringgå 

vissa uppgifter. I slutändan är det mina kollegor som blir blåsta och inte jag”. R1 uppfattar 

sin situation likadant och berättade; “.. männen ger mig oftast inte och måla högt i tak för de 

är väl rädda att jag ska ramla av stegen *fniss*. Inte för jag är klumpig eller så men de bryr 

sig väl bara om mig”.  

 

R3 delar dock en annan syn på hur en kollega gör arbetet åt henne; “Han brukar ta och gå 

igenom mina projekt ibland, för att rätta på sitt sätt och se till att det blir gjort korrekt enligt 

honom. Har tyvärr hamnat i en del konflikter med honom på grund av hans beteende, men 

han har lättat lite på attityden gentemot mig det senaste”. 
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R5 delar dock med sig av en annorlunda upplevelse gentemot vad det andra kvinnorna har 

uttalat sig om arbetsuppgifterna. R5 menar; “I förstahand handlar det om respekten vi ger 

varandra, allmänt hjälper vi varandra men ingen lägger näsan i blöt i den andres uppgifter 

om inget har frågats eller sagts”.  

 

Hirdmans (1998) teori om genussystemet används för att det förklarar hur vi formar 

maskulint och feminint genus. Att den manliga normens hegemoni gör att det kvinnliga blir 

undantaget och det manliga blir normalitetsmall. Det visar hur makt aspekterna är inbyggda i 

genussystemet och att maktmekanismerna upprätthåller samt reproducerar en könsordning 

som gör att kvinnorna i alla fall hamnar i de underordnade positionerna. Vilket förklarar R5 

reaktion på kollegans attityd gentemot henne. Han försökte visa att han med sin erfarenhet 

kan mer än kvinnan i hennes fall, men det mottogs inte på ett positivt sätt av henne. Kvinnan 

hamnar då i en underordnad position och i ett underläge. I kvinnans fall uppfattade hon 

kollegan snarare som en konkurrent som ville förstöra karriären för henne än en arbetskompis 

som ville henne väl. 

 

R1 och R2 uppfattade dock sina kollegor som behjälpliga. R2 utnyttjade en situation för sin 

vinnings skull. Hon blev via kollegorna ofta kränkt och fick motta sänkt självförtroende från 

dem på grund av sin korta längd. R2 vände på situationen och utnyttjade det till sin fördel, 

genom att skylla på att hon inte kunde nå upp till vissa saker för att göra klart sina 

arbetsuppgifter. Detta gjorde att männen tog över arbetsuppgiften och R2 kunde fortsätta med 

annat under tiden.  
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6. Slutsats 

Min frågeställning handlade om vilka krav, förväntningar och möjligheter kvinnorna 

upplever ställs på dem inom företaget, samt hur vi kan förstå det? Utifrån denna 

frågeställning belyses både fördelar och nackdelar med att arbeta inom en mansdominerad 

bransch. 

 

På frågan vilka möjligheter kvinnor upplever ställs på dem inom företaget är nackdelarna 

som kvinnorna delat med sig av inom studien att man vänjer sig vid den manliga jargong som 

råder inom företaget. Försöker man bryta normen eller gå utanför genussystemet ramar så 

kommer man bemötas med bestraffning i någon form. Fördelen är att kvinnorna inom 

företaget inte är rädda att säga ifrån. Flertal kvinnor har sagt ifrån när de blivit felbehandlade, 

hamnat i en klämd situation eller när något inte alltid varit en självklarhet. Att alla kvinnor 

sedan inte har blivit rätt bemötta och tillmötesgående av chefen är en annan aspekt. En del 

kvinnor inom studien ser det som positivt att männen är strikta med vad som anses kunna 

skötas och göras av en kvinna. Kvinnorna gör det till sin fördel och på så sätt avlastar man en 

del arbetsuppgifter från sig själv och skjuter över det till männen istället. Kvinnorna tenderar 

alltså att placeras på avdelningar där deras kroppsfysik inte kommer till lika stor användning, 

de får lättare arbetsuppgifter där deras kroppsfysik inte blir uttömd i lika stor utsträckning 

som mannens. Dock har möjligheterna utvecklats för kvinnorna inom branschen, förut var det 

administrativa uppgifter som tilldelades kvinnorna inom byggbranschen, men nu tilldelas 

kvinnorna nya avancerade arbeten, vilket pekar på att branschen har utvecklats där nya 

kvinnoarbeten finns tillgängliga. 

 

På frågan vilka krav kvinnor upplever ställs på dem inom företaget är nackdelen enligt en del 

kvinnor att man får vara stark i sin karaktär och personlighet för att kunna klara av 

byggbranschen. Ett flertal kvinnor vittnar om hur de behöver visa att de är värdiga positionen 

de besitter, behöver prestera mer än männen samt visa sig skarp utåt för att undgå baktal och 

hån av männen. Kvinnorna utsätts för psykiska påfrestningar inom företaget eftersom den 

manliga jargongen är rätt okänslig och hård. Den manliga normen är inom företaget starkt 
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integrerad, vilket resulterar till att kvinnorna, utifrån deras egna berättelser och upplevelser, 

både måste och tvingas anpassa sig till normen för att klara sig i arbetet.  

 

På frågan vilka förväntningar kvinnor upplever ställs på dem inom företaget, menar 

kvinnorna att alla ska jobba lika mycket och ha samma rättigheter som männen, men att man 

döms snabbt utifrån sitt kön. Som en kvinna inom en manligt dominerad bransch måste man 

inordna sig i det rådande genussystemet som existerar inom företaget och på arbetsplatsen, 

samtidigt som man inte förväntas att ta något på allvar när det kommer till att männen 

diskriminerar och trakasserar en kvinna. De positiva är dem kvinnor som redan har inordnat 

sig i det rådande genussystemet förhåller sig utifrån dess ramar, dessa kvinnor upplever inte 

någon underordning eller negativ erfarenhet av att arbeta inom företaget. Istället ser dessa 

kvinnor männen som likvärdiga kollegor, då kvinnorna omedvetet eller medvetet bortser 

vissa aspekter som arbetsmässigt tyder på underordning.  

 

7. Diskussion 

Utifrån vad jag uppfattat ur kvinnornas berättelser och utsagor så anser jag att slutsatsen är 

beskrivande av vad jag kommit fram till. Styrkan i slutsatsen ligger i teorierna och tidigare 

forskningar som jag använt mig av. Utifrån en hel del av det jag tolkat, bekräftas detta med 

hjälp av mina teorier.  

 

Kvinnornas enskilda utsagor har styrkts med hjälp av diverse nämnda tidigare forskningar i 

analysdelen. Samma teman under analysdelen med liknande utsagor och uttalanden har med 

hjälp av tidigare forskningar och teorierna hjälpt mig att komma fram till vad kvinnorna anses 

ha upplevt för krav, förväntningar och möjligheter inom byggbranschen. Det studien har visat 

är att kvinnorna i företaget måste ha en stark karaktär och personlighet för att klara av 

byggbranschen. Ett antal kvinnor vittnar om hur de behöver visa att de är värdiga positionen 

de äger. Som kvinna måste man integrera sig i det nuvarande könssystemet som finns inom 

företaget och på arbetsplatsen, medan kvinnorna inte förväntas ta någonting på allvar när 

männen diskriminerar och trakasserar en kvinna. Dock har möjligheter utvecklats för 

kvinnorna i branschen. Tidigare hade kvinnor de administrativa uppgifterna tilldelade dem, 

nu beviljas kvinnor nya avancerade jobb. Detta tyder på att industrin har utvecklats där nya 
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positioner för kvinnor är tillgängligt. Vi vet nu att kvinnorna ska jobba lika mycket och ha 

samma rättigheter som männen, men att man döms snabbt utifrån sitt kön. Som en kvinna 

inom en manligt dominerad bransch måste man inordna sig i det rådande genussystemet som 

existerar inom företaget och på arbetsplatsen. Vi vet att en del kvinnor inom studien ser det 

som positivt att männen är strikta med vad som anses kunna skötas och göras av en kvinna. 

Kvinnorna gör det till sin fördel och på så sätt avlastar man en del arbetsuppgifter från sig 

själv och skjuter över det till männen istället. Kvinnorna tenderar alltså att placeras på 

avdelningar där deras kroppsfysik inte kommer till lika stor användning, de får lättare 

arbetsuppgifter där deras kroppsfysik inte blir uttömd i lika stor utsträckning som mannens. 

Dem kvinnor som redan har inordnat sig i det rådande genussystemet förhåller sig utifrån 

dess ramar, dessa kvinnor upplever inte någon underordning eller negativ erfarenhet av att 

arbeta inom företaget. Istället ser dessa kvinnor männen som likvärdiga kollegor, då 

kvinnorna omedvetet eller medvetet bortser vissa aspekter som arbetsmässigt tyder på 

underordning.  

 

Några svagheten i min studie ligger främst i att denna studie enbart undersöker ett företag och 

dess kvinnor inom företaget. Slutsatsen behandlar alltså kvinnornas utsagor och upplevelser 

baserat på ett och samma företag. Hade det kanske varit fler kvinnor och fler företag 

involverade hade kanske slutsatsen gett ett annat resultat. Mitt mål var enbart att undersöka 

ett företag, så att kunna generalisera utifrån denna undersökning var inte direkt något jag ville 

göra i min studie. En annan svaghet är att intervjuerna skedde på plats inom företaget, vilket 

inte borde skett egentligen. Det kan ha gjort att respondenterna känt sig obekväma med att 

under arbetstid och inom företaget kritisera sina kollegor och därav att resultatet inte blivit 

helt sanningsenligt. Dock har samtliga sex kvinnors intervjuer varit snarlika på vissa punkter 

och nästan samma resultat har kommit fram i efterhand på intervjuerna. Detta tar jag lärdom 

av nu och kommer undvika att göra liknande fel om jag hade gjort en ny studie eller 

undersökning. 

 

Som tidigare nämnt i denna studie, så väljer kvinnor inom byggbranschen oftast att avsluta 

sin karriär inom några få år. Detta visade sig stämma för min del, då mina respondenter inte 

hade arbetat inom företaget så länge. Den längsta hade arbetat där i fem år och den kortaste i 

enbart sju månader. Något som hade varit bra och få med i studien hade varit kvinnor som 
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hade arbetat där i flera år, för att se om dessa kvinnors syn och svar hade varit annorlunda 

jämfört med de kvinnor som jobbat där i få år. Förutom detta så hade det varit intressant att se 

hur kvinnorna sinsemellan har det inom byggbranschen. Mina respondenter uttalade sig en 

del angående andra kvinnor inom företaget, därav skulle det vara ett framtida alternativ att 

undersöka hur kvinnorna sinsemellan har det inom byggbranschen och om det förekommer 

några möjliga maktstrukturer kvinnorna sinsemellan. 
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9. Bilagor 

 

9.1 Intervjuguide 

 

Studien syftar på att visa ett djupare perspektiv av din arbetsvardag inom studiens utvalda 

byggbransch i en storstad. Genom att få en större förståelse för hur kvinnorna ser sig uppleva 

krav, förväntningar och möjligheter inom företaget 

 

Intervjun kommer ta ca 30 min att genomföra och kommer via ditt samtycke att spelas in på 

mobilen. Du är anonym och kommer också vara det genom uppsatsens gång genom att jag 

utelämnar alla personuppgifter i form av arbetsplats, arbetsposition, etc. Du har också rätt till 

att när som helst välja att avbryta intervjun. 

 

Har du förstått studiens syfte?  

- Får jag spela in intervjun? 

 

Bakgrund 

1. Ålder? 

 

2. Utbildningsbakgrund? 

 

3. Hur länge har du arbetat inom företaget? 

 

4. Vad har du för yrke? 

 

5. Vad gjorde dig intresserad till att välja detta yrke? 

 

6. Vilka förväntningar hade du inom branschen innan du antog jobbet?  

 

Kvinna inom byggbranschen 

1. Hur uppfattar du att du blir bemött av dina manliga kollegor? 
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2. Berätta hur du upplever att du generellt blir bemött av dina kollegor? 

 

3. Berätta gärna om du upplever att ditt kön har försvårat eller underlättat ditt 

jobb/arbetsuppgifter? 

- Lättare/jobbigare inom vissa områden? 

 

4. Hur förväntas du arbeta på din arbetsplats som kvinna? 

 

5. Har du som anställd känt av några arbetsförändringar sedan du började på arbetsplatsen? 

 

6. Bemöts alla kvinnliga anställda lika av de manliga kollegorna? 

Om nej, förklara situationer som du märkt varit annorlunda 

 

7. Hur uppfattar du att en nyanställd kvinnlig arbetare tas emot av de manliga anställda på 

företaget? 

- Hur blev du mottagen? 

 

8. Upplever du att din arbetsgivare har gjort förändringar på arbetsplatsen för att locka till sig 

mer kvinnliga arbetare?  

- Om ja, hur har dessa förändringar mottagits på arbetsplatsen av kollegorna? 

 

9. Upplever du ditt kön som kvinna som ett hinder eller möjlighet i ditt arbete? 

- Förklara mer djupgående dina tankar här  

 

Kvinna jämfört med män 

1. Varför tror du din bransch är mansdominerad? 

 

2. Förväntas man som kvinna jobba hårdare än männen här i företaget? Eller är det 

motsatsen? 
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3. Hur ser förväntningarna på både manliga och kvinnliga anställda ut här på företaget? 

 

4. Förklara om du upplever svårighet eller lätthet som kvinna på arbetsplatsen jämfört med 

männen? 

 

5. Upplever du som kvinna att du jämför dina prestationer med manligt anställda? 

Om ja, hur kommer det sig? 

 

6. Anser du att kvinnor och män behandlas lika på arbetsplatsen i alla avseenden? 

 

7. Förklara hur du anser att dina chefer behandlar kvinnliga och manliga anställda på 

företaget? 

 

Har du något övrigt du vill tillägga? 

Avslutningsvis vill jag tacka för din medverkan! 
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