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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen av yrkeslärarutbildningen på 
Lineéuniversitetet som har pågått under 2 år.  

Jag vill tack de tolv tjejerna på byggprogrammet i Köping som ställde upp på 
intervjuer för detta arbete. 

Kungsör 2013 
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1. Introduktion 
Under mitten av 80-talet när jag gick på byggprogrammet, så fanns det inga 
tjejer alls på detta program i den kommun som jag gick i, och det hade inte 
funnits någon före det heller. Det var tillomed så att det var en chock om man 
såg någon tjej över huvud taget ute på ett bygge på den tiden. Visst fanns det 
några som jobbade inom byggyrket, men de var oftast utsättare, byggstädare 
eller någon som jobbade på kontoret på firmorna. Men att få se någon tjej som 
jobbade ute på byggena var nästan helt uteslutet, och råkade man få träffa 
någon så blev de tyvärr inte så långlivade inom yrket. 

Varför var det så? När man pratade med dessa tjejer/kvinnor så sa de oftast att 
det var ett för tungt och smutsigt jobb. Dessutom så kände de sig inte välkomna 
på byggena. 

När man tittar på hur det ser ut på byggutbildningarna nu så ser man att det 
finns mycket mera tjejer som väljer att börja på byggutbildningen. Hur ser dessa 
tjejer på att börja på en linje som är väldigt präglad av att vara en linje som killar 
väljer, inte tjejer. Och hur tar skolan och de företag som de kommer ut till på sin 
apu/apl, hand om dessa tjejer för att de ska bli kvar i branschen. 
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2. Bakgrund 
2.1 Ämnesval 
När jag läste tidningen byggnadsarbetaren nr 13 från 2010, sidorna 16 – 22 så 
blir jag ledsen när jag ser att det är flera tjejer som går eller har gått bygg som 
bara möter motstånd från företagen och killarna i branschen. Till och med så 
blev vissa tjejer särbehandlade av sina lärare när de har gått i skolan. På 
arbetsplatser och i skolan så har det varit utfrysning, trakasserier och till och 
med varit en av tjejerna som blev sexuellt antastad av en kollega. Hon fick stå ut 
med händer på kroppen, grova kommentarer och sms av denna kollega. Det 
gick till och med så långt att företaget hon jobbade åt skulle säga upp henne av 
en rad personliga skäl som hade med kön att göra, något som hon tolkade som 
att företaget ville bli av med henne för att situationen blev obekväm. I samma 
artikel läser man om en tjej som har gått anläggningsutbildning men inte får ett 
jobb på en firma. Men samma firma anställer en kille som inte har någon 
utbildning alls. Men tyvärr så gick det inte att bevisa att könet var avgörande. 
När jag för tre år sedan började arbeta på byggprogrammet i Köping så blev jag 
glatt överaskad när jag såg att det var så många tjejer som gick denna 
utbildning, 16 stycken. Men efter ett tag så började jag undra, om det nu är så 
många tjejer som går på bygg varför är det då nästan inga ute på 
arbetsplatserna, kan det vara så att de helt enkelt försvinner för att de inte är 
välkomna i byggbranschen. Är det kanske som i byggnadsarbetaren nr 13 
skriver om hur tjejer både i skolan och ute på arbetsplatser blev trakasserade 
och utfrysta så började jag undra om de tjejer som går på den skolan jag jobbar 
på också hade upplevt något sådant. Detta fick mig att vilja ta reda på det och 
skriva om det i detta examensarbete. Jag märkte snabbt att detta ämne fanns 
det inte så mycket skrivet om, kanske för att det är en så ny situation som har 
blivit med en ökning av tjejer på byggprogrammen, från ca 2 % till 9 % på bara 
några år. Den litteratur jag hittade och som jag tyckte var lämplig i 
samanhanget, är hur det är att vara kvinna i mansdominerade branscher, och 
hur det har och ser ut på arbetsplatser, där det är än stor dominans av män.  

2.2 Byggutbildningen 
Hur ser det nu ut på skolornas byggutbildning? Det man kan konstatera är att 
det har blivit en väldigt stor förändring på byggutbildningen, då det nu går ca 8 
% tjejer där, mot för 10 år sedan bara ca 2 %.  Det jag har tittat och jämfört är 
hur det ser på den skola där jag jobbar + att jag har tittat på hur det ser ut i 
Västmanland och i riket. 
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(Figur 1. Andel flickor på byggutbildningar i % under åren 2000 – 2012) 

Denna statistik kommer från skolverket och visar hur många % av eleverna på 
byggprogramet som är tjejer. Jag började från 2000/2001 då det före det inte 
var så stora skillnader, det låg på ca 2 % i landet under hela 90-talet. Det man 
ser i diagramet är att det i landet och i Västmanland har varit en svag ökning av 
tjejer på byggprogramen sedan 2002/2003, men i Köping så började det inte 
komma några större mängder av tjejer förrän året 2008/2009. När det i landet 
har varit en svag ökning så har det i Köping nästan varit som en explosion av 
sökande tjejer till byggprogramet med en topp skolåret 2010/2011 då det var 16 
% tjejer detta läsår. Detta år så var det även en av den största andelen tjejer 
någonsin som gick på bygglinjen, 9,4 %, (Byggnadsarbetaren 2011) Det man 
också ser är att det har börjat gå ner lite i % det sista året, ner till 8,8 % eller 
1497 av 16 998 är tjejer, (byggnadsarbetaren 2012). Det som är glädjande är 
att när siffrorna som visar antagningarna till hösten 2012 har kommit ut, så 
visar det på att i Köping så fortsätter det att vara många tjejer som söker till 
byggprogrammet. Av de 36 som är antagna så är det 5 stycken tjejer som har 
kommit in. Det går bara att hoppas att de också börjar på bygg till hösten och 
att de blir bra mottagna då. 

2.3 Företagen 
De stora och även många mindre företag säger att de välkomnar kvinnor i 
branschen men när då dessa söker jobb så får de knappt något svar tillbaka på 
sina ansökningar. Hur kan det enligt min mening vara möjligt i Sverige på 2000-
talet, då vi står och klagar på att det ska vara demokrati och jämlikhet i andra 
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länder, Och det värkar som att byggbranschen är riktigt dålig på att öppna upp 
dörrarna för de tappra tjejer som vill komma in, men bara möter motstånd. I just 
byggbranschen så ser man att det är som Elvin-Novak (2003 s.199) skriver att. 

 Arbetslivet är en uppdelad marknad, där kvinnor hålls för sig och män för 
sig. Ofta talar man i det här sammanhanget om en vertikal och en 
horisontell segregering. Vertikal segregering betyder att arbetsmarknaden 
är uppdelad så att kvinnor finns inom vissa områden och män inom andra. 
Kvinnor jobbar till exempel oftare inom vård och omsorg och män inom 
teknik och industri. Horisontell segregering betyder att kvinnor och män 
jobbar på olika nivåer även då de befinner sig inom samma område. 
Männen har ofta chefsjobben och kvinnorna finns längre ner i hierarkin. 

Hur ska vi då få in kvinnor i byggbranschen? Företagen säger att de vill ha in 
mer kvinnor där, (Byggnadsarbetaren 2010, s. 18) men när det kommer till 
kritan så håller de inte vad de lovar. Och hur är det med männen i branschen, 
ser de bara negativt på att det kommer in kvinnor i deras yrken. Ser de det som 
att kvinnor måste vara lika bra som männen, de ska ta för sig och kräva sin 
plats, men de får inte bli för manliga i deras omgivnings ögon. För då kan 
straffen för de som kommer för långt in på fel könsarena bli hårda,(Elvin-Novak 
2003, s.51). 

2.4 Genus 

När man pratar om män och kvinnor så pratar man ofta om det med ordet 
genus. Men vad betyder ordet genus och hur har det kommit in i det svenska 
språket. ”Genus är latin och betyder, slag, sort, släkte, kön”. Ordet hade bara 
fram till 80-talet i Sverige använts inom språkläran, där användes det för att 
beteckna ”att substantiv är av olika slag – det är han, hon, den och det det 
gäller”. Ordet kom på 80-talet att användas av kvinnoforskare som stal ordet 
från engelskans ”gender som betyder både slag/sort som genus, men även 
också kön som i det täcka könet”(Hirdman 2001, s.11). Enligt Eva Gannerud så 
kan ”Begreppet genus används i samhällsvetenskaplig forskning när man vill 
beskriva en rad socialt, kulturellt och historiskt förankrade föreställningar och 
normer som har med människors kön att göra”. Enligt henne så används därför 
ordet genus till att beskriva och förstå många olika mönster och strukturer, Där 
hon tycker att arbetsmarknaden är ett bra exempel för att män och kvinnor 
fördelar sig på olika yrkesområden och olika typer av arbetsuppgifter (2001, 
s.11).  

2.5 Genus i utbildning  

I och med att ordet genus införlivades succesivt i svenskan på 80-talet så är det 
numera ett väletablerat begrepp i Sverige,(Ambjörnsson 2004, s.11). I skolan så 
kom startskottet för mer jämlikhet i skolan iom att Lgy 70 kom. ”Begreppet 
jämställdhet infördes och med några korta rader skissades en vision om ett helt 
nytt samhällstillstånd som skolan skulle medverka i att förverkliga” (Larsson & 
Ohrlander 2005, s 37). I och med att decennierna har gått så har 
gymnasieskolan fått ett alltmer genomgripande uppdrag när det gäller 
jämnställdhet. 
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 I och med framväxten av den moderna gymnasieskolan har tillgängligheten 
för flickor och pojkar att söka sig till tidigare stängda utbildningar ökat. Från 
att uttryckligen ha utbildat till en manlig respektive kvinnlig sfär, är 
uppdraget nu istället att motverka traditionella könsmönster.(Larsson & 
Ohrlander 2005, s.69) 

Men hur ser det ut på skolorna nu förtiden, har det blivit någon förändring av 
vilka val man gör till gymnasiet. Ja lite har det ändras men fortfarande är det 
många som väljer utbildning efter de traditionella förväntningar som finns på 
dess kön, och inte efter deras begåvning,(Fransson & Lind 2004, s. 45). 

 Larsson & Ohrlander (s. 9) tycker till och med eftersom att den Svenska 
arbetsmarknaden är så stark könssegregerad gör att det skapas 
könssegregering även inom gymnasieskolan. ”Eleverna skapar könskodning av 
program och ämnen också genom sina val – utifrån sina diskurser om lämplig 
kvinnlighet och manlighet som de lever genom”. 

2.6 Kvinna i mansdominerade branscher  
Ser man tillbaka på hur det har varit att som kvinna, ta sig in i de 
mansdominerade branscher som finns, så har det varit mycket motstånd från 
företag, fack och de män som jobbar i dessa branscher. Det var till och med så 
att i Amerika vid 1900-talets början tyckte läkare, psykologer och pedagoger att 
kvinnor inte hade fallenhet och var lämpliga för vissa sysselsättningar, ” Med 
detta kom den könsuppdelning av arbetsmarknaden som lever kvar än i 
dag.”(Arrhenius 2000, s 92). Det var till och med en del kvinnor som tyckte att 
kvinnor inte skulle konkurera med männen om vissa arbeten. En av dem var 
Ellen Key.  

Ellen Key anklagade kvinnosakskvinnor för att uppmuntra ett ”missbruk 
av kvinnokraft” när den arbetade för att förut manliga 
verksamhetsområden skulle öppnas för kvinnor. Hon hade 
uppfattningen att det fanns ”naturliga arbetsområden för kvinnor”, vilket 
hon offentliggjorde i två föredrag i slutet av 1890-talet (Wikander 1999, 
s. 64). 

Under 1930 talet så var en uppfattning att ”kvinnors psyke var annorlunda än 
mäns och därför vore det på lång sikt skadligt om kvinnor gjorde samma 
arbetsuppgifter som män” (Wikander 1999, s.145). Under fortsättningen av 
1900-talet så pågick detta motstånd, förutom under andra världskriget då 
kvinnorna blev accepterade på manliga jobb. Detta endast för att det var brist 
på manlig arbetskraft. Men under 70-talets Sverige så började det lämnas in 
flera motioner angående lagstiftning om jämställdhet i arbetslivet till riksdagen. 
Det kom på 70-talet en serie statliga satsningar, allt för att göra det lättare för 
kvinnor att göra inträde inom manligt präglade arbeten, Bergman 2010, s. 11) 
Och det tillkom även en delegation som skulle rekrytera och omskola kvinnor till 
bristyrken inom industrin. Det tillomed gick så långt att inom stålindustrin i 
början på 70-talet så fick stålverken statliga stöd om de anställde kvinnor, 
(Bergman, s.15). Under 80-talet så kom det till slut en lag om jämställdhet. 
Denna lag gällde för mäns och kvinnors lika möjligheter i arbetslivet (Fürst 
1999, ss. 18-19). I en kartläggning från 90-talet så ser man att inga större 
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förändringar har skett. Män och kvinnor verkar fortfarande på olika arenor, och 
detta skylls på den förhöjda skaderisken för kvinnor i mansjobb. I 
organisationer så visar det sig att förändringsprocesser ofta stannar upp och 
återgår till gamla mönster då män tycker att kvinnojobb är en degradering. Och 
försök till könsintegrering motverkas av att handlingsmönster i umgänget 
mellan arbetskamrater som formas av djupt liggande könsnormer om 
olikhet,(Bergman 2010, ss 12-13). 

Hur har arbetsmarknaden för kvinnor efter det blivit, har det kommit in mer 
kvinnor i de mansdominerade branscherna? Tittar man på statistik inom 
byggindustrin så har det inte blivit mer kvinnor, utan det har blivit 1 % mindre 
mellan 2001 – 2009. Det var 2001, 9 % kvinnor inom byggindustrin, (SCB, a) 
och det var 2009, 8 % kvinnor, (SCB, b ). 
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3. Syfte och frågeställningar 
Denna studie har som syfte att få reda på hur de 12 tjejer som går på 
byggprogrammet i köping, tycker att de blir behandlade av elever, lärare och hur 
de tas emot av företagen och de anställda när de är ute på apu/apl.  

Mina frågeställningar var: 

• Vilket bemötande får eleverna i skolan? 

• Hur blir de bemötta på företagen?  

• Hur ser dessa tjejer, deras familjer och kompisar på att de har sökt sig till 
ett mansdominerat yrke? 

• Hur tas de emot ute på arbetsplatserna? 

 

3:1 Avgränsning/Begränsning 
Jag har i detta arbete endast intervjuat de tolv tjejer som går på 
byggprogrammet i Köping till detta arbete. Detta då jag tyckte att det var en bra 
början att se hur vi på denna skola tar hand om de tjejer som väljer 
bygginriktningen på denna skola. Allt för att se om det finns saker vi måste 
förändra på detta program.  

Att bara intervjua elever från en skola visar inte hur det funkar i sin helhet i 
landet, men jag tyckte att det var intressant att se vad vi kunde förbättra, för att 
sedan kanske kunna bidra med det till andra skolor i framtiden, då det ofta 
disskuteras dessa saker på de byggyrkeslärar sammanträffar som går av 
stapeln varje år. På dessa träffar så träffas lärare från hela landet för att lära sig 
nya saker och ta del av vad andra skolor har gjort för att klara olika hinder som 
kan ha uppstått i olika delar av utbildningen.  
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4. Metod 
I detta avsnitt redogör jag för den metod jag valt för min undersökning, hur jag 
valt materialet till min undersökning och hur jag genomfört undersökningen. 
Avslutningsvis kommer jag också att kommentera för- och nackdelarna med 
metoden jag har valt och mitt tillvägagångssätt. 

4:1 Undersökningsmetod 
Jag har i denna undersökning genomfört tolv stycken halvstrukturerade 
intervjuer med de tolv tjejer som går på byggprogrammet i Köping (bilaga1). 
Den sorts intervju jag gjort är en form av kvalitativ intervju där olika 
frågeområden inom ämnet är bestämt på förhand och brukar kallas för halv-
(semi) strukturerad, Med detta menas att det oftast finns en frågeguide till 
intervjuarens hjälp. Denna kan vara uppdelad på olika sätt men den ska 
innehålla det som intervjuen ska handla om. Man behöver dessutom inte 
utforma intervjuerna på samma sätt varje gång utan man kan ta frågorna i olika 
ordning, men tillslut ska alla frågor ha kommit med(Carlström & Carlström 
Hagman 2006, s 189). Jag valde att i denna undersökning att göra kvalitativa 
forskningsintervjuer. Den kvalitativa metoden utgår från att ”allt bedöms utifrån 
människors erfarenheter av verkligheten och deras olika perspektiv på denna 
verklighet, vilket gäller både de medverkande i undersökningen som forskaren 
själv. Den verklighet man är intresserad av är den människor själva uppfattar 
eller konstruerar i samspel med andra. Fokus ligger alltså på verkligheten som 
en social konstruktion”(Carlström & Carlström Hagman 2006, s.137) 
Intervjuerna utgick från ett frågeformulär som innehöll 14 frågor till de som gick i 
tvåan och trean, och 13 frågor till de som gick i ettan, då de inte har varit ute på 
någon apl. Till dessa frågor tillkom vissa följdfrågor som inte var förutbestämda 
då jag ibland fick svar på frågorna som jag ville vidareutveckla. Varje intervju 
spelades in och tiden för varje intervju uppgick till mellan 10-15 minuter.  

 4.2 Urval 
Respondenterna i denna studie var de tolv tjejer som gick på byggprogrammet 
på Ullviskolan i Köping under våren 2012. Varför jag valde att endast intervjua 
dessa, var för att dessa tjejer går på den skola jag jobbar och att jag ville ta reda 
på om de blev bra mottagna på denna skola + att jag ville få veta om de blev 
bra mottagna av de företag som vi använder oss av för att eleverna ska få sin 
praktik under sin skolgång. De tjejer som jag intervjuade var fördelade på. En 
tjej i årskurs 3, åtta tjejer i årskurs 2 och tre tjejer i årskurs 1.  

4.3 Genomförande av undersökning 
Det började med att jag satte mig ner och gick igenom vad jag ville ställa för 
frågor för att jag skulle få till en så bra undersökning som möjligt. Jag ville att 
frågorna skulle vara så lätta att svara på som möjligt utan att de skulle känna sig 
för utpekade i den färdiga rapporten, men jag ville även att jag skulle få lite 
diskussion om frågor och svar så att jag kunde komma med lite följdfrågor till 
dessa. Intervjuerna gick till så att jag och tjejerna kom överens om en tid som 
fungerade för båda parter, för att sedan träffas på mitt kontor, för att där i lugn 
och ro gå igenom och komma fram till de svar som de ville ge. Intervjuerna ägde 
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rum mellan vecka 19 – 22. Material som kunde användas till detta arbete sökte 
jag i olika databaser med boolesk sökning. Jag fick även hjälp av en 
bibliotekarie på skolbiblioteket för att finna material som kunde vara användbart 
till detta arbete.  

4.4 Etiska överväganden 
Innan intervjuerna var jag noga med att informera respondenterna vad jag hade 
för syfte med undersökningen. De fick också veta att allt skulle vara anonymt 
och att de kunde avbryta intervjuerna om de så själva kände för det. Jag tog 
även kontakt med föräldrarna till de tjejer som inte var 18 år, för att få deras 
medgivande till att få intervjua deras döttrar. 

4.5 Databearbetning 
Intervjuerna spelades in och för att få fram så exakta svar som möjligt så 
lyssnade jag på fråga för fråga. Allt för att få med de viktigaste synpunkterna i 
det Word dokument som jag skrev ner dessa svar i. I dokumentet så separerade 
jag respondenterna efter vilken årskurs de gick, eftersom de 3 som går i ettan 
inte har haft möjligheten att vara ute på apl ännu, och inte kunde besvara frågan 
om hur de hade blivit mottagna av anställda och chefer under sin apl.   

4.6 Metodkritik 
Det som kan begränsa detta arbete är att jag bara har valt att intervjua de tjejer 
som går på byggprogrammet på denna skola, och detta medför även att de svar 
jag får är väldigt förknippade med hur respondenterna ser på denna skola och 
på de företag vi använder oss av. Valet av intervjuer istället för enkäter kan 
framstå som ett felaktigt val då det med endast tolv intervjuer inte kan ge något 
statistiskt säkerställt resultat. Det som också kan göra att svaren blir fel är att 
eleverna kanske ger mig de svar som de tror att jag vill ha då jag jobbar som 
instruktör på denna skola, och de kanske inte vill att jag ska veta allt om dem. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt kommer jag att analysera och tolka de svar jag har fått av de tolv 
tjejer som går på byggprogrammet under våren 2012. På byggprogrammet så 
väljer man vilken inriktning man är intresserad av till årskurs 2. Och de tjejer 
som går i tvåan och trean har valt fyra olika inriktningar. Dessa är måleri, trä, 
betong och plattsättning. Vad menas då med de fyra inriktningar som dessa 
tjejer har valt så, väljer man måleri så håller man på med ny och ommålning av 
nya och gamla ytor. Träarbetare och betongare håller på med nybyggnation, 
renoveringar eller ombyggnationer av hus, lokaler eller broar. Skillnaden mellan 
trä och betongaren är att betongaren oftast håller på med de delar som ingår i 
betongen, (armering, najning och gjutning). Plattsättaren håller på med 
keramiska plattor, natursten eller mosaik på golv eller väggar på toaletter eller i 
kök.   

5,1 Intervjusammanställning 
Du kan väl börja med att berätta lite om dig själv, hur du bor, föräldrar och 
fritidsintressen. 

På frågan om hur de bor och vad de gör på sin fritid så får man fram att elva av 
de tolv tjejerna fortfarande bor hemma, och en bor med sin pojkvän och dotter i 
lägenhet. På fritiden så får jag väldigt olika svar då det varierar mellan att hålla 
på med olika sporter som fotboll, orientering, boxning och innebandy. En var 
politiskt aktiv och hade även ett företag som hon bedrev med några kamrater. 
Någon höll på med spinning och aerobic, och några höll på med lite 
styrketräning. Det alla var överens om var att den mesta fritiden går åt till att 
träffa pojkvänner och de andra kamraterna der har. 

Hur känns det läsa på gymnasiet, och hur känns det att gå på 
byggprogrammet? 

Hur ser då dessa tjejer på att gå på gymnasiet och på byggprogrammet och 
varför de valde att gå på denna linje så ser man att elva av tolv tycker att det har 
varit kul och att det har varit en perfekt linje att gå då det inte är lika mycket att 
plugga på denna linje, som de vanliga linjerna. Och just saken med att det inte 
är lika intensivt med det teoretiska, verkar vara det som många av dem tycker är 
positivt. Två tyckte allt var jätte bra och en har till och med valt att välja lite mer 
ämnen till hösten förutom högskolepaketet. En av de tillfrågade sa att allt med 
skolan var dåligt. Varför valde de då att gå på bygglinjen? Några valde det bara 
för att få arbeta med händerna och att det är ett fritt jobb. Några visste inte vad 
de ville göra men ändå kunna läsa vidare efter gymnasiet. Fyra stycken hade 
valt en eller flera olika linjer före men hoppat av då de tyckte att de valt fel linje, 
för att senare välja bygg. Tre valde bygg för att de redan hade bestämt sig för 
att bli målare. 

Vad var orsaken till att du valde denna utbildning 

Var det någon förälder eller någon kompis som gjorde dig intresserad av 
att utbilda dig inom bygg 
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Var det då någon som hade gjort dem intresserade av att välja bygg så svarar 
två att de började på bygg för att de hade kompisar som skulle välja bygg så då 
valde de också det. En har en syster som går bygg och hon hade 
rekommenderat henne att också börja på bygg. För de andra var det ingen som 
hade gjort dem intresserad av att söka bygg. Två st. har släcktingar i branschen, 
och en har en kvinnlig kusin som gick ut bygg för några år sedan men hon hade 
inget med att göra att denna tjej valde att gå bygg. 

 

 

Har du någon förälder som jobbar inom byggyrket 

Om ja, vilket yrke 

Hur kommer sig det då att de väljer att börja bygg, så trodde jag att det var flera 
av dem som skulle ha någon förälder i branschen så de visste vad de gav sig in 
på, så visar det sig att endast en har en pappa som är elektriker, annars så 
hade ingen av dem någon förälder i branschen. 

Anser du att ditt kön har försvårat eller förhindrat dig att utföra vissa 
uppgifter du har inom byggutbildningen 
Om ja, på vilket sätt? 

På frågan om de tycker att de har haft några problem med anknytning till sitt kön 
så säger alla utom en att det är mycket tunga lyft, en säger till och med att 
arbetet är alldeles för tungt på bygg. Endast en säger att hon inte har tyckt att 
könet har haft någon betydelse. Men jag får två riktigt bra svar av två av tjejerna 
i ettan, de säger att så länge de bara tänker till och planerar jobben och kanske 
går lite fler gånger än att bära för tungt varje gång, så fixar de allt lika bra som 
killarna. 

Hur ser dina föräldrar och kompisar på ditt yrkesval, och hur upplever du 
att du har blivit bemött av dina skolkamrater och lärare? 

Hur såg då deras föräldrar och kompisar på deras yrkesval, och hur har de blivit 
bemötta av lärare och elever på bygg. Enligt tjejerna så var det rätt många av 
föräldrarna som blev förvånade eller chockade, men några föräldrar tyckte till 
och med att det var roligt att de hade valt bygg. En förälder tyckte till och med 
att dottern valde helt fel och att hon inte skulle klara av att gå denna linje. En av 
tjejerna berättade att kompisarna hade undrat hur hon kunde välja en så tråkig 
linje som bygg. Men en av tjejerna hade väldigt tidigt berättat att hon skulle välja 
bygg så där blev det inga kommentarer alls. För en av tjejernas föräldrar och 
kompisar hade inte blivit förvånade då hennes syster redan gick bygg så tyckte 
de inte att det var något konstigt med det. Tjejerna tycker att de har blivit bra 
bemötta av sina kamrater och lärare på programmet. Men tjejen i trean har 
märkt att sen hon blev ensam tjej kvar i klassen då de andra två som gick där 
har hoppat av eller bytt skola, så har attityden och språket blivit lite hårdare men 
inte så farligt att hon inte har klarat av det. Och just det att de andra är flera 
tjejer i klasserna tar de upp som något positivt, då de tycker att det blir mycket 
lugnare i klasserna då. 
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Hur har du blivit bemött av dina arbetskamrater under din apu?  
(endast ställd till de som går i årskurs 2 och 3) 
 
Då jag frågade de tjejer som går i tvåan och trean hur de har blivit bemötta av 
chefer och de anställda ute på sin apu så blir svaren lite olika. De tjejer som har 
varit ute är fem stycken av tjejerna målare och gör sin undervisning på företag 
då det inte finns någon målar utbildning i Köping. En ska bli betongare och en 
ska bli träarbetare. Tyvärr så har de två som ska bli plattsättare vid intervjuerna 
ännu inte kommit ut på någon apu. Den tjej som ska bli snickare tyckte att hon 
blev bra bemött men hon trivdes inte ute och valde själv att komma tillbaka till 
skolan. Den tjej som ska bli betongare har bara gott att säga om den firma som 
hon har gjort sin praktik på. Hon är även lovad att hon ska få jobba på loven om 
hon vill. Tre av de fem målar tjejerna har upptäckt att det är två skilda saker att 
vara i skolan och att göra sin utbildning ute på företag. De säger att det var lite 
struligt och att de fick lite skäll i början, men de erkänner att de tog arbetet lite 
för lätt och att de förtjänade lite arga ord från chefer och arbetskamrater. En tjej 
säger att allt bara har varit bra, men den sista av målarna ska byta företag till 
hösten då hon inte tycker att det har gått så bra att jobba på en firma som 
hennes morbror äger. 

Hur upplever du att du blir bemött av andra mäniskor när du säger att du 
utbildar dig inom bygg yrket? 

Hur ser då andra människor på att dessa tjejer utbildar sig inom en 
mansdominerad bransch. På denna fråga så har många av dem möts av 
förvåning, men den kan även vara positiv då många tycker att det är roligt att 
det finns tjejer som också utbildar sig till byggnadsarbetare. Av målarna är det 
några som har hört att det går väl an för en tjej att bli målare men de skulle inte 
platsa som något annat inom bygg. 

Vad var det som gjorde att du valde att utbilda dig inom ett yrke som 
väldigt få kvinnor jobbar inom? 

Något väldigt positivt som dessa tjejer säger är att de inte tänkte något på att 
det inte var så många kvinnor som jobbar inom byggsektorn, det var bara 
intresse och vilja som fick de att utbilda sig till det som de ville utbilda sig till. För 
dem så gjorde det ingenting att det nästan bara är killar som jobbar inom bygg. 
De ska bara bli byggnadsarbetare. 

Efter en tid nu på skolan, känner du då att du har valt rätt utbildning? 

Tycker då dessa tjejer att de valde rätt utbildning så svarar alla utom en att de 
har valt rätt och visst kan det vara jobbigt men det får de ta. En säger att det är 
alldeles för jobbigt att gå bygg och hon känner att det inte var rätt linje att gå på. 
Tjejen i trean säger att när hon slutar till sommaren så vill hon inte fortsätta inom 
byggsektorn, hon ska plugga vidare. Några av tjejerna säger också att så länge 
de får hålla på med bygg, plattsättning eller måleri så går det bra, det är 
kärnämnena som är jobbiga.  

Hur ser du på din framtid inom byggsektorn? 

Tror då dessa tjejer på en fortsättning i branschen. Tio av dem hoppas och tror 
att de kommer att bli kvar i branschen. Två säger helt nej till att fortsätta, men 
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som tjejen i trean säger. ”Just nu vill jag inte fortsätta inom bygg, men jag vill 
inte helt vända branschen ryggen. Jag vet ju inte vad jag känner om några år”. 
Tre säger att om de inte får något jobb efter skolan så är de beredda att läsa 
vidare, varav en av dem säger att hon skulle kunna tänka sig att läsa något som 
har med bygg att göra, då hon tycker att det är en intressant bransch. 

Varför tror du att det är så få tjejer/kvinnor som söker sig till bygg yrket? 

Varför tror då dessa tjejer att det är så få tjejer som söker, eller jobbar inom 
byggbranschen. På denna fråga så säger de att tjejer tror att det är alldeles för 
tungt och skitigt jobb. De tror även att tjejer inte är beredda att ta ett jobb som 
kan vara så mansdominerat och tungt. En tror till och med att de flesta tjejer inte 
skulle klara av detta jobb. Eller så är det bara så att det inte finns något i denna 
bransch som lockar tjejer till den. 
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6. Diskussion 
 

När man tittar på de resultat som jag har fått fram under intervjuerna så verkar 
de tolv tjejerna på byggprogrammet i Köping rätt så nöjda med att gå på bygg. 

Vilket bemötande får eleverna i skolan.   

Det jag får fram av intervjuerna är att de flesta tycker att de har valt rätt 
utbildning, och de tycker att de blir bra behandlade och mottagna av både andra 
elever som lärarna på bygg. De tycker inte att de har mött något motstånd alls 
på utbildningen förutom att den tjej som ska sluta trean säger att när hon blev 
ensam tjej kvar i klassen så blev attityden och språket lite hårdare. Detta var 
något som de andra tjejerna inte uppfattade i sina klasser men de menar att det 
blir mycket lungnare i klassen när det går fler tjejer där.  

Hur blir de bemötta på företagen. 

De har även tyckt att deras apu har gått bra, även om de har fått lära sig att 
vara ute på apu inte är som att vara inne på skolan. Det är mer som ett jobb, 
man är där för att jobba och lära sig, det går inte att maska när man är där.  

Hur ser dessa tjejer, deras familjer och kompisar på att de har sökt sig till 
ett mansdominerat yrke. 

När dessa tjejer valde bygg på gymnasiet så var det många släcktingar och 
föräldrar som blev förvånade att de skulle gå på ett program som är väldigt 
förknippat som ett program för killar, och en bransch som är väldigt 
mansdominerad. Men ska det behöva vara så på 2000-talet, då det i många 
branscher har blivit mer utjämnat mellan könen, och med dagens teknik inte 
skulle vara så svårt att som tjej kunna jobba som byggare. 

 

När det nu börjar så många tjejer på byggprogrammen i Sverige så måste 
skolorna ta sitt ansvar vad gäller värdegrunden och se till så att skolorna följer 
läroplanen där det står att,  

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämnställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestallta och 
förmedla.(Lpf 94 2006, s. 3) 

Detta skall alla skolor följa, men hur ser det ut i Sverige, gör alla skolor det eller 
är det som i artikeln i byggnadsarbetaren 2010 där två tjejer berättar om hur de 
blir behandlade av den nya läraren. De får städa om och om igen, de får aldrig 
göra något som har med bygguppdrag att göra, de får helt enkelt inte göra det 
som killarna får göra och det som de går i skolan för att lära sig. 
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Hur tas de emot ute på arbetsplatserna. 

Men hur är det då på företagen där tjejerna ska göra sin apu, eller när de slutar 
skolan ska söka jobb. Tyvärr så verkar det fortfarande vara svårt att som tjej 
komma in i branschen. Det är inte bara företagen som gör det svårt för tjejerna, 
utan det är även arbetarna på företagen som gör det svårt för dem.  

I samma artikel från byggnadsarbetaren 2010 så får man höra hur det går för en 
tjej som har blivit sexuellt trakasserade. Det går så långt att hon skulle bli 
uppsagd på detta företag efter att hon har blivit sextrakasserad, Hon fick helt 
enkelt få sluta av personliga skäl som hade med hennes kön att göra. Men efter 
hjälp av facket och jämställdhetsombudsmannen blev hon inte uppsagd och hon 
fick även en liten ekonomisk ersättning. 

Varför valde då dessa tjejer en utbildning som är väldigt mansdominerad och 
där det är väldigt få kvinnor som jobbar i branschen efter skolan. Här svarar 
tjejerna lite olika men de flesta tänkte nästan ingenting på att det var en väldigt 
mansdominerad bransch, de valde efter intresse eller för att de inte visste vad 
de ville göra, förutom att de inte ville gå en linje som bara innebar att sitta i 
skolbänken. 

De fem tjejer som gör sin lärlingsutbildning och de två som har gjort sin apu har 
tyckt att de har blivit bra mottagna ute på sina arbetsplatser. Det några av 
tjejerna säger, är att de inta var beredda på det företagen begärde av dem, och 
de fick lite skäll i början men att det nu går jätte bra och att de trivs ute på sina 
firmor. Tyvärr så har en tjej bestämt sig för att byta firma då hon inte trivs med 
att jobba i en släktings firma. 

Vad kan då göras i branschen för att göra det lättare för de kvinnor/tjejer som 
söker sig till denna bransch. En sak är att maskin tillverkarna måste börja 
tillverka maskiner som passar även de som inte har så stora händer. Enligt 
byggnadsarbetaren nr 6 2012 (s.30-34) så är det inte bara tjejer som klagar på 
det, men det är väldigt svårt att som tjej inte åka på skador då maskinerna är 
både för stora i greppet och för tunga. Detta medför att många får problem med 
fingrar, underarmar och armbågar. 

Men vad säger de tolv tjejerna om att vara tjej i byggbranschen och vad tror de 
gör att så få tjejer jobbar där. Det som kommer fram här är att de tycker att det 
är ett tungt jobb, men att tänker de bara till innan de gör olika moment som ingår 
i jobbet så är det inga problem med att vara tjej och jobba inom byggbranschen. 
Men tyvärr så tror de att många tjejer inte är öppna för att börja på bygg då de 
tror att det är ett alldeles för tungt jobb och att de inte är en bransch som lockar 
tjejer att börja arbeta där. 

Av dessa tjejer så tror tio att de kommer att få jobb efter skolan. Skulle de inte få 
jobb så säger de att antingen så öppnar de eget eller så kommer de att läsa 
vidare efter skolan. Endast två vill inte stanna i branschen. 

6.1 Slutsatts 
Vad jag kan utläsa av intervjuerna är att det funkar nästan för alla att läsa och 
gå i gymnasiet och på bygglinjen i Köping, Det verkar också som att de företag 
som skolan sammarbetar med för lärlingsutbildning eller har apu platser på, 
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också verkar vara företag som gör sitt till för att göra det så bra som möjligt för 
tjejerna ute på arbetsplatserna. Visst finns det lite att göra både på skolan och 
ute på arbetsplatser men det finns inga större anmärkningar från eleverna om 
skolan, byggprogrammet eller företagen.  

6.2 Förslag på framtida forskning 
I mitt arbete har jag fått fram hur de tjejer som går på Ullvigymnasiets 
byggprogram våren 2012 tycker att de blir mottagna och behandlade. Det som 
nu skulle vara intressant är att se är hur många av de som har gått ut 
byggutbildningarna som stannar i branschen i Sverige och hur de blir 
behandlade ute på arbetsplatserna. 
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8. Bilagor 
8.1 intervjufrågor 
Du kan väl börja med att berätta lite om dig själv, hur du bor, föräldrar och 
fritidsintressen. 

Hur känns det läsa på gymnasiet, och hur känns det att gå på 
byggprogrammet? 

Vad var orsaken till att du valde denna utbildning? 

Var det någon förälder eller någon kompis som gjorde dig intresserad av att 
utbilda dig inom bygg                

Har du någon förälder som jobbar inom byggyrket 

Om ja, vilket yrke 

Anser du att ditt kön har försvårat eller förhindrat dig att utföra vissa uppgifter du 
har inom byggutbildningen 
Om ja, på vilket sätt? 

Hur ser dina föräldrar och kompisar på ditt yrkesval? 

Hur upplever du att du har blivit bemött av dina skolkamrater och lärare? 

Hur har du blivit bemött av dina arbetskamrater under din apu?  
(endast ställd till de som går i årskurs 2 och 3)  
 
Hur upplever du att du blir bemött av andra mäniskor när du säger att du 
utbildar dig inom bygg yrket? 
 
Vad var det som gjorde att du valde att utbilda dig inom ett yrke som väldigt få 
kvinnor jobbar inom? 
 
Efter en tid nu på skolan, känner du då att du har valt rätt utbildning? 
 
Hur ser du på din framtid inom byggsektorn 
 
Varför tror du att det är så få tjejer/kvinnor som söker sig till bygg yrket?  
 
 

 


