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SAMMANFATTNING 

Byggbranschen är ett utav de mest mansdominerade branscherna i Sverige, då en klar 
majoritet av industrin består av män. En av anledningarna varför branschen har en ojämn 
könsfördelning beror på samhällets könsmaktsordning. Detta innebär att kvinnor som grupp 
blir ständigt underordnade män och anses inte ha samma kapacitet som det andra könet. Detta 
har påverkat byggbranschen då en byggarbetare anses vara stark och dominant, vilket är den 
typiska stereotypen för en man. Den delen av byggbranschen som är mest drabbad av 
samhällets könsmaktsordning är produktionsdelen bland hantverkarna, vilket är den delen 
författarna ska studera kring. Tidigare studier indikerar att kvinnor får stå ut med bland annat 
sexuella trakasserier, stress, färre utvecklingsmöjligheter och annorlunda normer än män. 
Genom att kartlägga dessa problem på en arbetsplats kan en förändring ske.  
 
Syftet med studien är att undersöka problematiken med att för få kvinnor jobbar som 
hantverkare samt belysa och utreda fördelarna med att jämna ut könsfördelningen. Målet med 
studien är att identifiera eventuella problemområden som förhindrar kvinnor att söka sig till 
hantverkaryrkena samt föreslå åtgärder byggföretag kan ta för att attrahera fler kvinnor till 
byggbranschen.  
 
Studien utförs med en kvalitativ metod. Granskning av befintlig litteratur har gjorts för att 
identifiera problemområden. Vidare har semistrukturerade intervjuer genomförts med 
tjänstemän och byggarbetare på byggföretaget Derome med syftet att undersöka arbetsmiljön 
för hantverkare. För att omvandla författarnas teoretiska utgångspunkter till verklighet har ett 
besök på en fabrik i Värö ägt rum. 
 
Avslutningsvis har författarna kommit fram till att det kommer att ta många år innan en större 
förändring kan ske gällande könsfördelningen. När könsfördelningen är jämn kommer 
eventuella problem som kvinnor har upplevt i en mansdominerad arbetsplats, succesivt att 
ändras. Enligt respondenterna behövs bättre marknadsföring och bättre representation av 
kvinnliga byggarbetare för att visa att kvinnor kan göra mer än att jobba med det 
administrativa arbetet. Utmaningarna är att förändra samhällets bild av en byggare och betona 
att en kvinna kan utföra en mans arbete.  
 

Nyckelord: jämställdhet, normer, byggproduktion, hantverkare.  
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ABSTRACT 

The construction business is one of the most male-dominant industries in Sweden, where the 
majority of the workers are men. Since the industry is associated with dirt, provocative jokes 
and heavy lifting many tend to picture a man as a construction worker. This unfortunate 
picture has set a tone on the society and in the minds of young girls who believe that they 
don't belong in the construction business. Those who are affected the most are the craftsmen, 
which is the part the authors have decided to focus on. Previous studies has shown that 
women who works in a male-dominant work environment tends to be exposed to sexual 
assault, stress, less development opportunities and different standards than their male 
coworkers. This inspired the authors to examine if this applies to the craftsmen and if so, how 
can one make the craftsman profession more appealing to women?  
 
The purpose of the study is to examine any possible problems attached to the low amount of 
female craftsman and the benefits that would occur if the amount got higher. To execute this 
study the authors have chosen a qualitative methodology. Previous studies have helped to 
form eventual problem formulations and questions asked in the semi-structured interviews 
that where conducted by the authors. The discussion and analysis results in a list of changes 
that must happen in order to appeal more women to the craftsman profession. In conclusion, 
changes that must happen will take time and one can only hope that the next generation will 
grow up without the stigma the craftsmen suffers from today.  
 

Keywords: inequality, standards, craftsmen and production. 
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FÖRORD 

Ett stort tack till Derome för att vi fått denna möjlighet att skriva detta examensarbete 
tillsammans med er. Vi vill även tacka vår handledare Urban Forsbring som har varit till hjälp 
under hela processen där han har försett oss med kontaktuppgifter till samtliga respondenter 
men även varit till stöd under arbetets gång.  
 
Ett stort tack till vår handledare John Lindgren som har haft tålamod med oss och som även 
har väglett oss under arbetes gång. Vi vill även rikta ett stort till Anna Isaksson som har 
bidragit med intressanta och värdefulla synpunkter.  
 
Vi vill även tacka alla som deltog i våra intervjuer.  
 

	
Halmstad, maj 2019	
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KAPITEL I INTRODUKTION  
I detta kapitel får läsaren en övergripande bild av ämnet genom en introduktion och en 
problembeskrivning som ska redogöra nulägets situation med tillägg lite historia. Läsaren 
finner även en metodbeskrivning, syfte och mål samt frågeställningar som ska följa med 
under studiens gång.  

	

1.1 Bakgrund 
	
De flesta känner till att samhället inte är helt jämställt, men inte vad som påverkas och till 
vilken grad. Om man studerar lite närmare visar det sig att byggbranschen är en av de mest 
påverkade branscherna med en klar mansdominans med en succesiv ökning av kvinnor varje 
år. Hur kommer det sig? Det finns flera hypoteser kring varför byggbranschen ser ut som den 
gör men författarnas hypotes är att det har en koppling till normer.  
 
Enligt Uppslagsverket är en norm “det ideal som en person förväntas anpassa sig till” för att 
passa in med samhällets standard. Därför är det ett problem att jobba i byggbranschen som 
kvinna, detta utmanar samhällets normer. För att passa in i byggbranschen borde en kvinna 
strängt taget vara en vit, stark, heterosexuell man (Powell and Sang, 2013), som är en 
universell stereotyp för en byggarbetare. Detta är en av anledningarna till att kvinnor söker till 
kontorsarbeten istället för hantverkaryrken inom branschen. En studie som gjorts av Sveriges 
Byggindustrier visar att 9 procent av alla som söker till Bygg- och anläggningsprogrammet är 
kvinnor men att endast 1,5 procent av dessa väljer att arbeta med hantverkaryrken. Även om 
siffran är låg har byggbranschen gjort en förändring de senaste åren, dock är det fortfarande 
en bit kvar förens det blir en jämn könsfördelning bland hantverkarna på byggföretagen.   
 
För att förstå varför byggbranschen har blivit mansdominerat måste man gå till rötterna av 
problemet. Förr i tiden ansågs en man passa bättre som hantverkare av många faktorer. En 
man har, enligt samhällets stereotyper, setts som stark, frimodig och dominant. Eftersom allt 
arbete utfördes manuellt och provocerande skämt var en del av jargongen lockades fler män 
än kvinnor till hantverkaryrkena. Idag, finns det maskiner som bär på det tunga arbetet och 
arbetsmiljön ser annorlunda ut men ändå söker sig inte fler kvinnor till hantverkaryrkena. 
Detta kan bero på att byggföretagen inte marknadsför produktionsdelen tillräckligt bra för att 
locka fler kvinnor eller så är arbetsmiljön fortfarande lika anpassad för män som det en gång 
var. Eftersom byggföretagen bär på en del av ansvaret bör det ligga i deras intresse att förstå 
hur man ska marknadsföra bättre eller hur man ska anpassa arbetsmiljön så att fler kvinnor 
lockas hit eller stannar kvar. 
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1.2 Problembeskrivning  
	

Som en konsekvens av samhällets könsmaktsordning består nu byggindustrin av mestadels 
män. Enligt Sveriges byggindustrier (2017) arbetade cirka 294 800 män och 27 700 kvinnor 
år 2014 i byggbranschen. Dessa siffror visar att endast 8,6 procent av alla arbetare var 
kvinnor. Dem som blir mest drabbade av detta är hantverkarna, då enbart 1,5 procent av alla 
hantverkare är kvinnor (Byggtjänst.se, 2014). Den ojämna könsfördelning kan antas påverka 
arbetsmiljön på så sätt att den minoritet kvinnor som jobbar som hantverkare känner sig 
utelämnade eller underskattade. Eftersom kvinnor och män ställs inför olika normer ute i 
samhället är det intressant att se vilka normer det ställs på en kvinnlig respektive en manlig 
hantverkare på arbetsplatsen. 
 
Problemet som uppstår när det finns för få kvinnliga representanter är att unga flickor som 
drömmer om framtida yrken exkluderar hantverkaryrkena. Detta leder till att dessa unga 
flickor får uppfattningen om att arbetet endast passar män. Denna onda cirkel bör brytas, men 
hur och vem bär på ansvaret?  
 

1.3 Syfte och mål 
	

Syftet med studien är att undersöka problematiken med att för få kvinnor jobbar som 
hantverkare samt belysa och utreda fördelarna med att jämna ut könsfördelningen. Vidare har 
detta utvecklats till att författarna vill belysa problemen kring stigmatisering av yrken 
generellt. Författarnas mål med studien är att få en ökad kunskap om hantverkare och deras 
arbetsmiljö för att sedan försöka identifiera vad som bör förändras för att få in fler kvinnliga 
hantverkare. 
 

Nedanstående frågeställningar skall besvaras i studien:  

1. Hur påverkar normerna branschen och förmågan att attrahera fler kvinnor till 
hantverkaryrkena? 

2. Hur påverkar normer kvinnor och mäns arbetsvillkor? 
3. Vad är fördelarna med att ha en jämn könsfördelning bland hantverkarna? 

 

1.4 Metod 
	 

Arbetet bygger på en granskning av befintlig litteratur, vilken ligger till grund för identifiering 
av problemområden och de semistrukturerade intervjuer som utförts med tjänstemän och 
arbetare på fallföretaget Derome samt besök. 
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1.5 Centrala begrepp  
	

Nedan	förklaras	begrepp	som	kommer	att	vara	återkommande	i	studien.		
	

	
 
 
 
 
 
 
 
	
 

 

 

 

 

 

 

 

Normer Oskrivna regler som kan vara bra eller dåliga 

Normkritik Metoder och teorier som används för att arbeta mot diskriminering 
och exkludering 

Normkritiskt 
perspektiv 

Makt lärande och strategier för förändring 

Genussystem Innebär att kvinnor ständigt blir underordnade män 

Genusforskning En forskning om jämställdhet 

Jämställdhet Kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 
förutsättningar inom alla områden i livet 

Jargong Ett internt språkbruk som ofta är svårbegripligt för utomstående 

Hen En benämning på en person vars kön är okänd 

Icke-binär En person som inte identifierar sig med vardera kön 

Fördomar Förutfattat antagande om någon eller något 

Macho En “förväntning” på hur män ska vara 

Trakasserier Handling eller uppträdande av sexuell natur som kränker en annan 
persons värdighet 
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KAPITEL II TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel redovisas den teori som ligger till grund för studien. Referensramen innehåller 
två delar där den första delen förklarar centrala begrepp som normer, normkritik och 
genusforskning. Den andra delen lyfter fram tidigare forskning rörande byggbranschen.  
 

2.1 Normer 
	
“Tänk dig exempelvis en femårig flicka på dagis iklädd en rosa prinsessklänning. Känns 
tanken acceptabel? Tänk därefter på en femårig pojke på dagis i samma klänning. Känns 
tanken fortfarande lika acceptabel? Om inte, har du troligen identifierat en könsrelaterad 
norm för barns klädsel” 

-Inger Lövkrona & Annika Rejmer 
  

Ända sedan urminnes tid har människan funnit ett behov av att separera och placera könen i 
olika fack för att förtydliga att skillnaden sträcker sig längre än bara de fysiska. Redan under 
stenåldern hade mannen som ansvar att jaga och beskydda familjen medan kvinnan fick till 
uppgift att stanna hemma för att ta hand om barnen (Vries, 2017). Idag ser verkligheten 
annorlunda ut eftersom skillnaderna mellan en man och en kvinna inte är lika tydliga som det 
en gång var. Innan var det en självklarhet att en person som föds med en livmoder per 
automatik anses som en kvinna med pronomenet hon, och vice versa för en man. Idag kan 
man, utöver de två befintliga könen, identifiera sig som icke-binär eller hen, vilket innebär att 
personen inte identifierar sig med vardera kön. Dessa könsneutrala pronomen kom att 
användas för att bevisa att en människa kan identifiera sig hur den själv vill, utan att samhället 
ska göra det åt någon. Dessa förändringar innebär att ingen ska behöva känna sig 
kategoriserad för något man är ofrivilligt född till. För något många inte tänker på dagligen är 
att en man/kvinna är mer än bara ens kön, det innebär att personen i sig ska acceptera de 
förutbestämda seder och regler som dennes kön måste följa. 
  
Även om utvecklingen sker framåt (Byggtjänst.se, 2014) finns det fortfarande vissa intressen 
och beteenden som samhället anser passar bättre för en man än för en kvinna, och vice versa. 
Generella exempel kan vara att en man ska vara stor, stark, känslokall och ha ett intresse för 
fotboll och teknik. Som kontrast ska en kvinna därför vara blyg, finna ett tycke för smink och 
färgen rosa för att passa de stereotyper som samhället har satt upp. Dessa stereotyper har satt 
sin prägel i yrkeslivet där man tydligt kan se vilka jobb som attraherar vilket kön. 
Byggbranschen är inget undantag. Det är vanligt att man föreställer en byggarbetare som en 
man på grund av samhällets normer. Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som 
formar människor. Normer “bestämmer” vad som är normal eller onormalt, vad som är bra 
eller dåligt, hur vi tycker och tänker, vad som är rätt och vad som är fel, vad som är sant eller 
icke-sant. Normer reglerar hur människor förväntas vara, agera och tänka. Dessa är baserade 
på ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet och funktionshinder med mera. Ett normkritiskt 
perspektiv innebär att man fokuserar på och problematiserar vad som anses vara onormalt, 
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tillåtet och förbjudet. Vidare handlar det om vilka som anses vara "oss" och "de andra" och 
vilka förväntningar och egenskaper som är förknippade med olika grupper som till exempel 
"kvinnor" och "män", "infödda" och "invandrare" samt " heterosexuella "och" homosexuella 
(Isaksson et al., 2017).  
 
Åkesson och Produktion (2016) nämner att ifall en person bryter mot en norm så kommer 
personen uppleva friktion, medan den personen som upprepar en norm kan bli uppmuntrad 
eller inte märker av någonting. Detta är på grund av att en norm inte alltid behöver vara något 
negativt. En bra norm kan vara att man öppnar dörren för en annan person eller att man 
knackar på dörren innan man går in. En dålig norm kan vara att en kvinna inte kan göra en 
mans arbete eller att en kvinna inte är lika stark som en man. Detta är på grund av män är 
oftast fysiskt starkare än kvinnor.  
 

2.1.1 Normkritik  
	
Normkritik är olika teorier och metoder som används för att kunna bekämpa diskriminering 
och exkludering. Syftet med normkritik är att fokusera på de normer som riskerar att bli 
upprepade. Det normkritiska perspektivet handlar inte om att se till att avsluta alla normer 
utan om att ta reda på vilka normer som är negativa och försöka hindra en upprepning av 
dessa. Dessutom är normkritik viktigt för att kunna förbättra vissa normer. Detta är på grund 
av att alla normer inte behöver vara dåliga normer, det finns bra normer som exempelvis att 
elever räcker upp handen i klassrummet. Det handlar om att utmana dessa normer som är 
negativa och förbättra dem normerna som är positiva. Inom det normkritiska perspektivet 
finns det många inriktningar. Det kan vara ett intersektionellt perspektiv som handlar om 
maktordning som är baserad på olika kategorier där ändring bör ske. Dessa kategoriseringar 
kan vara sexualitet, kön, ålder, hälsa, klass, erfarenheter, ras, funktionalitet och om personer 
har migrationserfarenheter eller inte (Åkesson & Produktion, 2016) 
 

2.2 Genussystem 
	
Genussystem beskriver de strukturer och processer som skapar och upprätthåller 
ojämställdhet i samhället. Det är i princip två principer som genussystemet bygger på där den 
ena handlar om könens isärhållande och den andra handlar om manlig överordning.  
Könens isärhållande innebär att män och kvinnor hålls isär och ses som varandras motsatser. 
De resulterar i att männen och kvinnorna finns på olika delar av samhället. Att de till och med 
finns på olika delar av arbetslivet, att män ska vara läkare och att kvinnor ska vara 
vårdbiträde. Manlig överordningen visar att handlingar män gör väger mer och det är en av 
anledningarna till varför män få mer betalt och har mer makt. För att uppnå ett jämställt 
samhälle måste dessa normer brytas (Jämställ.nu, 2013) 
 
 
 



17		

2.3 Genusforskning  
	
Genusforskning är forskning om jämställdhet. Jämställdhet innebär att både kvinnor och män 
ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Frågorna om 
jämställdhet kom fram under 1960- och 1970-talet. Det var politiker som drev forskningen om 
jämställdhet om kvinnors och mäns villkor i samhället som kunde kopplas till 
jämställdhetspolitiken (Callerstig & Rönnblom, 2016). Jämställdhetspolitikens övergripande 
mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att kunna forma samhället och sina egna liv. 
Dessa övergripande mål är indelade i sex delmål som i sin tur anger fokus och inriktning för 
jämställdhetspolitiken. (Jämställdhetsmyndigheten, 2019) 
 
Vidare görs genusforskningen av olika akademiska dicipliner och tvärvetenskapliga miljöer. 
En gemensam faktor som de båda har är att forskningen problematiserar olika aspekter av 
jämställdhet. Detta är på grund av att jämställdheten kan tolkas på olika sätt av 
jämställdhetspolitiken. Det handlar om olika aspekter om vad makt, hälsa, utbildning eller 
resursfördelning i samhället innebär. Det finns två olika riktlinjer inom forskningen om 
jämställdhet, där den ena handlar om att granska och studera jämställdhetspolitiken och den 
andra kretsar kring hur ett samhälle uppnår jämställdhet (Callerstig & Rönnblom, 2016). 
 

2.4.1 Att vara en kvinna 
	 		

Kvinnan har vissa förväntningar som jagar en hela livet. Förväntningar på klädsel, intressen, 
sexuell läggning och beteende är några av dessa. Förutom detta får kvinnor utstå obekväma 
situationer där de blir trakasserade, några av dessa situationer kan uppstå på arbetsplatsen.   
Enligt Karin Virgin (2017) har hon hittat fler än 4600 underskrifter och cirka 200 vittnesmål 
där kvinnor berättar om hur de har blivit sexuellt trakasserade. “Vi är trötta på att inte bli 
tagna på allvar, vi är trötta på att bli tystade” (Virgin, 2017). 
 
På grund av att kvinnor utsätts för denna typ av obehag på sina arbetsplatser väljer många att 
byta jobb eller till och med att säga upp sig från arbetet. Enligt Sjöström (2015) slutar de 
flesta kvinnorna inom produktionsdelen grund av stress, bristande ledarskap, icke-flexibla 
arbetstider och osäkerhet kring arbetsplatsen. Kvinnorna tycker att företagen behöver satsa på 
karriärmöjligheter, respekt och uppbackning för att behålla fler kvinnor på byggarbetsplatsen. 
 

2.4.2 Att vara en man 
	
Förutom kvinnor finns det även män som har det jobbigt på byggarbetsplatsen. Vissa män är 
inte macho av sig och kan då anses som svaga, rädda och icke dominanta. Likt som kvinnor 
får vissa män höra diskriminerade skämt och kan känna att de inte passar in. Dessa män är 
inte de enda som känner utanförskap, även homosexuella män kan känna det. Homosexuella 
män får höra många olämpliga verbala uttryck, oftast i form av sarkasm, som kan vara 
grunden till utanförskap (Isaksson et al., 2017). 
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När det gäller män som jobbar inom kvinnodominerade arbeten är risken stor för att dessa 
väljer att byta yrke. På kvinnodominerade yrken brukar lönen vanligtvis vara lägre och det är 
en av orsakerna till varför de byter yrke, men vanligtvis trivs männen överlag. En av 
fördelarna som män upplever med kvinnodominerade yrken är att de slipper machokulturen 
som förekommer på mansdominerade yrken. Dock kan männen känna en viss särbehandling 
bland alla kvinnor. Männen behöver ständigt förklara sig själva för sina kvinnliga 
arbetskamrater varför de har valt att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke istället för ett 
mansdominerat yrke, som anses vara mer lämpligt för en man (Havung, 2005). 
 

2.4.3 Kvinno- och mansdominerade yrken 
	
Mans- och kvinnodominerade yrken har en massa skillnader men ett utav de största är lönen. 
En undersökning av Jeppsson (2017) har gjorts för att jämföra lönen mellan mansdominerade 
och kvinnodominerade yrken. Undersökningen har jämfört 239 yrken där det har visat sig att 
män på mansdominerade yrken får i snitt 5300 kronor än kvinnor i kvinnodominerade yrken. 
För att beräkna detta snitt har flera faktorer tagits med i beräkningen där en av dessa är att 
lönelotsarna har undersökt vilka krav som ställs på medarbetarna inom olika yrken. På detta 
sätt har det lönelotsarna beräknat lönerna för respektive yrke beroende på hur lång 
utbildningen är, vilka krav som ställs på medarbetarna samt hur arbetsförhållandena ser ut på 
arbetsplatsen. Det har visat sig att en person som jobbar inom ett kvinnodominerat yrke tjänar 
5300 kronor mindre än en person som jobbar inom ett mansdominerat yrke. Både män och 
kvinnor inom kvinnodominerade yrken tjänar betydligt mindre pengar än personer i 
mansdominerade yrken (Jeppsson, 2017). 
 
Kvinnor som jobbar inom mansdominerade yrken får högre lön än kvinnor i 
kvinnodominerade yrken. En nackdel med mansdominerade yrken är att det kan förekomma 
fler trakasseringar och sexuella diskrimineringar. Inom byggbranschen kan detta förekomma 
ofta och vilket är en av anledningarna till varför många kvinnor väljer att inte jobba inom 
byggbranschen (Bergqvist & Lindholm, 2015). 
 
I figurerna nedan kan läsaren se vilka yrken som är kvinnor/mansdominerade.   

 
 
 

 

 

Figur 1: I denna figur visas vilka yrken som är 
kvinnodominerade (Statistiska centralbyrån, 2010). 
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Som läsaren kan se i figurerna ovan är de kvinnodominerade branscherna associerade med 
vård och omsorg medan för män är det teknik och tyngre arbeten. Detta visar på att samhällets 
intressen har påverkat människors val av yrken. Ett undantag är arkitektyrket, där hela 45 
procent är kvinnor (SCB.se, 2010). I byggbranschen är andelen kvinnor låg och de kvinnor 
som väljer att jobba i branschen har vissa preferenser. En jämförelse som Sveriges 
byggindustrier (2014) har gjort, mellan större och mindre företag visar att de kvinnor som 
jobbar i byggbranschen väljer att jobba i företag som innehåller fler än 200 personer. I dessa 
företag är andelen kvinnor cirka 12 procent, medan i de företag som innehåller färre än 200 
anställda är det drygt 8 procent. En förklaring som ges är att det finns fler tjänstemän på större 
företag. (Byggtjänst.se, 2014)   
	

2.5 Samhällets intressen 
	
Varför gillar tjejer smink och killar fotboll? Enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) börjar 
särbehandlingen under uppväxten. Barnens namn, klädsel, leksaker och favoritfärger påverkar 
hur de formas och vilka intressen som växer fram hos dem. Flickor tycker oftast om färgen 
rosa, har på sig rosa kläder och brukar vanligtvis leka med dockor, medan pojkar tycker oftast 
om färgerna svart eller blå, har på sig svarta eller blåa kläder och tycker om leksaksbilar 
(Carlsson & Koppfeldt 2008, sid. 133-134). 
 
Enligt Maria Jacobson (2005) är det könsstereotyperna som förknippar vad det betyder att 
vara en man eller kvinna. Stereotyperna kan exempelvis vara personers intressen, utseenden, 
relationer samt sysselsättning. Även personers beteenden och psykologiska karaktärsdrag kan 
beaktas som stereotyper. För kvinnor brukar dessa stereotyper vanligtvis vara utseende, 
relation, sexualitet och traditionella könsroller som exempelvis att en kvinna är bra på att laga 
mat. För män brukar stereotyperna vanligtvis vara våld, aggression, tävling, kraft, potens, 

Figur 2: I denna figur visas vilka yrken som är mansdominerade 
(Statistiska centralbyrån, 2010).  
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framgång och makt. Mäns och kvinnors stereotyper skiljer sig i hög grad enligt Jacobson 
(Jacobson 2005, sid. 18, 25). 
 
När det handlar om reklam för män och kvinnor så är det helt olika tilltal. Reklam för män 
brukar tilltala sig med dessa rubriker, “bestämma sig” eller “slå till”. Kvinnorna bemötts på 
ett helt annat sätt. Kvinnorna tilltalas ofta med att “göra om sig”, “förbättra sitt utseende” eller 
“göra upp med dåliga vanor”. Lösningen till detta brukar oftast vara smink, snyggare kläder 
eller gå på workout (Carlsson & Koppfeldt 2008, sid. 133-137). Enligt Jacobson är reklamen 
för barn mer könsuppdelat, där flickor ska använda sig av rosa eller pastellfärger, medan för 
pojkar är det att de ska ha på sig mörkare färger. Nyckelorden för pojkar är tävling, cool och 
snabb, medan för flickor är det söt och mjuk (Jacobson 2005, sid. 13). 
 

2.6 Kvinnliga ingenjörer 
 
“Många tjejer som börjar på bygg- och anläggningsprogrammet blir inte byggnadsarbetare 
utan väljer att plugga vidare. Kvinnliga ingenjörer som börjar sin karriär i produktionen 
väljer i större omfattning än männen att byta till konsultbranschen efter några år. Kvinnliga 
ingenjörer i produktionen byter till tjänster på kontor efter sin första föräldraledighet.  När vi 
kan se i vilken omfattning dessa påståenden stämmer blir nästa steg att ta reda på varför. Har 
tjejerna haft den här ambitionen hela tiden eller trivs man inte?”         

  Jessica (anonym), hämtat från 

Branschen gör upp med machokulturen 

 (Virgin, 2017) 

 
De flesta kvinnorna som väljer att byta eller helt enkelt säger upp sig är de som är missnöjda 
med byggbranschen. Det brukar ofta handla om dåliga arbetstider eller dålig uppbackning.  
Sofia Dehre och Lotta Pålsson (2015) har gjort en enkät som skickades ut till drygt 50 
kvinnor som hade bytt jobb. Av dessa svarade endast 39 personer som var mellan 30-40 år 
gamla och har jobbat i cirka tio år inom byggbranschen. De flesta yrkeskvinnorna hade en 
ambition till att bli ledare och hoppades på att det fanns trivsel samt en bra teamkänsla i 
produktionen. Missnöjet var att det inte fanns några utvecklingsmöjligheter och det var brist 
på flexibla arbetstider på bygget. Många av dem hade förklarat i enkäten att cheferna inte 
hade någon tydlig tanke om hur de skulle kunna utveckla sig. När dessa kvinnor förklarade 
vad de ville ha så lyssnade inte cheferna på deras ambitioner. De menar att en kvinna behöver 
ha en bredare kompetens och att det är enklare för en man att komma upp till de ledande 
positionerna. Kvinnorna blir mer ifrågasatta än sina manliga kollegor. Författarna av artikeln 
påstår att “en kvinna med samma kompetens och erfarenhet som en man kan få höra att de 
inte är redo för en ny arbetsuppgift eller position ännu eller att uppgiften är alltför svår” 
(Dehre and Pålsson, 2015). 
 

Förutom missnöje finns det andra bidragande faktorer till att kvinnor inte jobbar som 
hantverkare. Enligt Statiska centralbyrån (2010) brukar kvinnor oftast ha någon sorts 
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eftergymnasial utbildning. År 2007 var de 39 procent av kvinnorna mellan 20-64 år som hade 
en eftergymnasial utbildning och det antas att stiga år 2030 till cirka 51 procent. Kvinnornas 
utbildningsnivå fortsätter att stiga och detta leder till att färre kvinnor kommer att söka till 
hantverksyrkena. Studien visar att kvinnor väljer högskoleförberedande utbildningar i 
gymnasiet istället för yrkesförberedande, vilket är den vägen som leder en till 
hantverkaryrkena. År 1990 var det 35 procent av kvinnorna som hade en yrkesutbildning och 
den beräknas att sjunka till 20 procent vid år 2030. För männen beräknas denna siffra också 
att sjunka.  
 

2.7 Vem är byggare Bob? 
	
“En byggare ska vara stor och stark, säga provocerande skämt, vara mindre lyhörd och 
uthärda smuts”. Dessa egenskaper är oftast associerade med män. Därför anses en kvinna 
inte passa som en byggare; hon kan inte utföra en mans arbete. I detta delkapitel studerar 
författarna kring hur dessa uppfattningar har förändrats med tiden.   
 

2.7.1 Genetik 
	
Genetik är en av anledningarna till varför dåliga normer har skapats inom byggbranschen 
och att kvinnor dragit sig ifrån dessa yrken. Stämmer det att kvinnor är svagare? 
 
Kvinnors underkroppsstyrka är nästan lika stark som mäns, medan kvinnors överkroppsstyrka 
är nästan hälften av mäns överkroppsstyrka. I en studie från 1993 som undersöker 
genusskillnader visade det sig att deltagande kvinnor hade 52 procent av mäns 
överkroppsstyrka. Detta är på grund av att kvinnor har vanligtvis mindre muskler och har en 
högre koncentration i fettvävnaderna i överkroppen (Miller et al., 1993). I en annan studie 
från 1999 som hade många liknelser, framgick det också att kvinnor har 40 procent mindre 
överkropps skelettmuskler (Janssen et al., 1999). För att verifiera detta gjordes ett experiment 
där atletiska elit kvinnor och icke atletiska män deltog och en jämförelse i handgreppsstyrka 
gjordes. Det visade sig att männen var starkare trots att de kvinnliga deltagarna var 
muskelrika. En bakomliggande förklaring är att män har mer av hormonet testosteron som är 
känt för dess roll i muskelbygge (Conger, n.d.). 
 
Trots att styrka krävs för att vara en byggarbetare har byggbranschen förändrats mycket de 
senaste årtiondena. I början av 1990-talet gjordes majoriteten av arbetet i byggbranschen 
manuellt, men i slutet av årtiondet blev det mer maskinellt. När det väl blev maskinellt så 
krävdes det inte lika mycket arbetskraft (Byggledarskap.se, 2014).   
 

2.7.2 Sexuella trakasserier  
			

Utöver genetik finns det stigmatisering att kvinnor i mansdominerade yrken blir sexuellt 
trakasserade, vilket antyder att sådana situationer kan ske i byggbranschen. Sexuella 



22		

trakasserier, kränkningar och oönskat beteende på arbetsplatsen måste ses som en 
arbetsmiljöfråga och inte endast ett problem hos den som utsätter eller blir utsatt. 
Arbetsmiljöer innehåller risker som bör minimeras och förebyggs. Dessa är lika allvarliga 
vare sig det gäller tunga lyfter eller sexuella trakasserier (Bergold, 2018). 
 
Hälften av de kvinnliga byggcheferna anser att de och deras kvinnliga kollegor bemöts dåligt 
ur ett moraliskt perspektiv, av sina manliga kollegor. Hela 36 procent av dem har känt sig 
kränkta på grund av sitt kön. Detta är en orsak till att många kvinnor har sagt upp sig och 
slutat jobba i byggbranschen, istället för att fler kvinnor ska komma in och vara en del av 
denna breda bransch (Axelsson, 2010). 
 
EU-rätten och svenska jämställdhetslagen är tydliga angående sexuella trakasserier. En 
definition beskriver dessa trakasserier som ovälkomna uppträdanden som kränker 
arbetstagarens integritet i arbetet. Med andra ord, betyder det att den utsatta personen i fråga 
själv avgör vad som är trakassering. Att vara sexuellt trakasserad behöver inte alltid vara av 
sexuell natur, även konstiga ironi eller otrevliga blickar kan uppleva som trakasserier. 
Trakasserier är grundade på en person och på dess egenskaper. Dessa är inte bara ett straff 
mot jämställdhetslagen utan även ett brott som kan leda till ett års fängelse (Sjögren and 
Sjöberg, 2014). 
 
En artikel skriven av Annicka Cettner (2007) om kvinnors erfarenheter som civilingenjörer i 
byggbranschen. Artikeln handlar om hur 11 kvinnor har blivit bemötta på arbetsplatsen. Dessa 
kvinnor upplevde utanförskap, fick höra förolämpningar samt diskriminerande ord. För att 
kvinnorna skulle bli accepterade upplevde de en känsla av att behöva bevisa sig vara värdiga 
sin position genom att prestera bättre än alla andra (Cettner, A. 2007).  
 

2.7.3 En anpassad jargong för män 
	

För att kvinnor ska kunna passa in i byggbranschen måste kvinnan kunna ta emot ett “skämt”.  
De flesta kvinnliga lärlingar har inte haft problem med att jobba med manliga kollegor. Vissa 
underleverantörer har svårt att arbeta med kvinnor men dessa är en minoritet. Så småningom 
integreras kvinnor och män på arbetsplatsen och flera kvinnor uppnår framgång i arbetet. 
Självklart har de flesta av kvinnorna då från början behövt anstränga sig mycket mer än sina 
manliga kollegor för att passa in. Med detta i de manliga arbetarnas medvetande har många 
valt att stödja kvinnorna just för att dessa upplevts som noggranna och pålitliga kollegor 
(Agapiou, 2002).  
	

2.8 Summering och relevans 
	

I detta stycke ges en sammanfattning av kapitel II och det tidigare nämnda som är av stor 
relevans belyses. Normer som finns i samhället påverkar varje individ på ett eller annat sätt. I 
många fall och av många individer kan dessa oskrivna regler upplevas som diskriminerande 
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och trakasserande, varför normkritik och genusforskning är essentiella för att kunna uppnå ett 
samhälle där allas lika värde eftersträvas.  
 
I dagens samhälle formas en stor del av individens både in- och utsidan baserat på personens 
kön, vilket gör samhällets roll i helhetsbilden både viktig och avgörande. Det är den miljö 
som personen växer upp i som med stor sannolikhet avgör namnet den bär på, kläderna den 
köper och framtida karriären den satsar på. Det är samhället som har “delegerat” den breda 
byggbranschen till det manliga könet. Med dessa fördomar i individernas undermedvetna, 
utvecklas normer som får kvinnor att framstå som svaga individer, individer som enklare 
uttryckt inte klarar av det “manliga” jobbet. Detta samspel mellan kvinnor och män i 
byggbranschen som bägge växer upp i ett samhälle med sådana mindervärdiga normer men 
där endast ena parten, kvinnor, får handskas med konsekvenserna, leder till att två helt olika 
upplevelser erfaras. Exempelvis kan en man i byggbranschen anse att han har hittat rätt jobb 
och “tro” på normen om att män är starkare då han kanske tycker att han klarar av jobbet 
bättre än kvinnorna på arbetsplatsen. En kvinna kanske däremot känner sig ovärdig då hon 
konstant jämför sig med sina manliga kollegor och då hon får höra irrelevanta förnedrande 
kommentarer. Detta är två olika bilder, mannens och kvinnans, som återspeglar samhället. I 
och med detta är det nödvändigt att uppnå ett jämställt samhälle för att bland annat minska 
missnöjet bland de kvinnor som har varit och är en del av byggbranschen. Kvinnor, såsom 
män, skall känna att deras kompetens och erfarenhet uppskattas och att cheferna skapar goda 
utvecklingsmöjligheter åt dem.  
 
Författarna har valt alla delar i kapitlet med omtanke. Först beskrivs normer och hur dessa har 
påverkat den byggbransch vi har idag. Sen avslutas det med att beskriva arbetsplatsen för att 
studera ifall normerna stämmer, att kvinnor verkligen inte platsar i byggbranschen. Tidigare 
forskning visar att kvinnor fortfarande utstår sexuella trakasserier och är ett offer av samhället 
könsmaktsordning, dock har det skett påtagliga förändringar som inte belyses tillräckligt. 
Byggbranschen har ändrats allt ifrån att majoriteten av arbetet görs med hjälp av maskiner till 
att arbetsmiljön har förändrats. Litteraturstudier har hjälpt författarna att skapa en teoretisk 
förståelse och bakgrund för problematiken som sedan ska analyseras och diskuteras 
tillsammans med den insamlade empirin.   
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KAPITEL III METOD  

I detta kapitel presenteras läsaren metodvalen samt en översikt över författarnas 
tillvägagångsätt. Vidare beskrivs eventuella felkällor som kan ha påverkat resultatet.  
 

3.1 Val av metod 
	
Vid planeringsskedet har en noggrann bedömning av metoder gjorts för att utföra studien på 
bästa möjliga sätt. Eftersom studien handlar om att fånga upplevelser och föreställningar 
kring ett fenomen har författarna valt en kvalitativ metod där studien främst grundar sig på 
tidigare forskning och semistrukturerade intervjuer. Enligt Merriam (1994) föredras en 
kvalitativ metod framför en kvantitativ när människan är det huvudsakliga instrumentet. 
Oftast är mängden kvalitativ obearbetad data mindre men innehållsrikare än en kvantitativ 
(Fellows & Liu, 2009). 
 

3.1.1 Litteraturstudie 
	

Primärdata för studien har varit vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. De sökmotorer 
som författarna har valt är Google Scholar, Diva och Compendex. Eftersom studien handlar 
om hantverkare och deras arbetsmiljö har författarna aktivt letat efter nyckelord som 
hantverkare, kvinnliga hantverkare, byggproduktion, normer och genusforskning. 
Litteraturstudien utfördes främst under förstudien där författarna sökte efter tidigare forskning 
kring ämnet för att identifiera problemområden och utforma eventuella frågeställningar. 
Författarna valde frågeställningarna på grund av att dessa tre frågor uppnår studiens syfte som 
bäst och tar även med alla delar som är relevanta för studien. Teorin som samlats in har varit 
till grund för de frågor som ställts under intervjuerna.  Övrig teori kring fallföretaget 
hämtades från deras egen hemsida.  
 

3.1.2 Intervjuer 
	
I den här studien har den sekundära informationskällan varit intervjuer med olika tjänstemän 
och byggarbetare på byggföretaget Derome. Författarna har valt att utföra semistrukturerade 
intervjuer, vilket karaktäriseras som en tvåvägskommunikation mellan intervjuaren och 
respondenten (Fellows, 2009). Detta innebär att intervjuaren får en möjlighet att ställa 
följdfrågor till respondenten som sedan kan vidareutveckla sitt svar samt få chansen att 
tillägga andra intressanta aspekter som dyker upp under intervjuns gång. En del av 
intervjuerna skedde via telefon och resterande intervjuer utfördes via förbokade fysiska möten 
med respondenterna. Intervjuernas längd varade allt från femton minuter till en timme 
beroende på respondenternas svar och intervjuarnas följdfrågor.  
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Innan intervjuerna ägde rum hade författarna delat in respondenterna i två grupper: tjänstemän 
som arbetar på kontoren och byggarbetare som arbetar i fabriken. Författarna gjorde ingen 
noggrann bedömning över vem respondenterna skulle vara, utan det enda kravet var att 
respondenterna skulle jobba på Derome och ha ett intresse för att svara på frågorna. Eftersom 
författarna hade i avsikt att utföra intervjuer gav handledaren Urban Forsbring 
kontaktuppgifter till några kvinnliga anställda som han ansåg passade för denna typ av studie. 
Grundtanken var att enbart intervjua kvinnor men med tiden insåg författarna att de hade vissa 
frågor som skulle ställas till de manliga anställda, därav förekommer manliga arbetare bland 
respondenterna. De respondenter som jobbade med hantverkaryrkena valdes på måfå när 
författarna besökte fabriken i Värö.  

Frågorna som ställdes varierade beroende på vilken grupp respondenten tillhörde, men alla 
frågor som ställdes anses vara relevanta för studien och nästan alla frågor kan återkopplas till 
jämställdhet. Eftersom en litteraturstudie gjordes innan intervjuerna ägde rum hade författarna 
möjligheten att i första hand ta reda på ifall teorin som samlats in i litteraturstudien stämmer 
överens med verkligheten. Frågorna som lyfts stödjer litteraturstudien och ställdes för att 
komplettera övriga frågor som författarna ansåg saknades i litteraturstudien. Frågorna kan 
hittas under bilagor och säkerställning av intervjusvaren hittas under empirin.  
 

3.2 Felkällor 
	

När en studie utförs finns det faktorer, så kallade felkällor, som har en påverkan på resultatet. 
I författarnas fall uppstod några sådana under intervjuerna. Ett exempel är att författarna 
uträttade telefonintervjuer med några av respondenterna. I vanliga fall skulle inte 
telefonintervjuer anses som en felkälla men författarna insåg snabbt att de fysiska intervjuerna 
som gjordes på plats var mer utförliga än de som gjordes via telefon. När man utför en 
telefonintervju går man miste om respondentens kroppsspråk vilket gör att bedömningen blir 
svårare. I en fysisk intervju får man en annan kontakt med respondenten vilket kan vara en av 
faktorerna till att svaren blir mer utförliga. Trots detta upplevde författarna att respondenterna 
var väldigt hjälpsamma och stressade inte fram intervjun. De respondenter som fick göra en 
telefonintervju var tjänstemännen och deras svar kan ha varit kortare eftersom frågorna 
handlade om hantverkare och deras arbetsmiljö, vilket denna grupp inte har mycket erfarenhet 
inom.  
  

3.2.1 Validitet och reliabilitet 
 
När en studie utförs är det viktigt att ta i beaktande studiens validitet och reliabilitet där 
validitet handlar om datans trovärdighet och relevans medan reliabilitet handlar om att 
datainsamlingen har gjorts på ett pålitligt sätt. Eftersom studien utförs med en kvalitativ 
metod handlar validitet om hur väl författarna har observerat och identifierat det som studien 
var avsett att mäta. För att uppnå en hög validitet har författarna valt att spela in intervjuerna 
med samtycke av respondenterna. Detta gjordes för att försäkra att ingen information går 
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förlorad eller förvrids. Författarna valde även att meddela respondenterna i god tid att 
intervjuerna behandlas konfidentiellt och namnen förblir uteslutna, för att säkerställa att 
respondenterna skulle våga yttra sig frispråkigt. Trots detta finns det en osäkerhet i 
intervjusvaren bland hantverkarna eftersom produktionsledaren följde med när intervjuerna 
utfördes och därför kan man fråga sig huruvida respondenterna blev påverkade av detta. Det 
kan tyckas att som anställd vill man inte uttrycka sitt misstycke om jobbet framför chefen. 
Anledningen varför produktionsledaren var närvarande berodde på att författarna frågade ifall 
hen hade möjlighet att ta med författarna på en rundvandring i fabriken, således hade 
produktionsledaren ingen dålig avsikt med sin närvaro. Detta kan vara en faktor till att 
respondenterna gav positiva omdömen om arbetsplatsen men sen kan man jämföra detta med 
respondenterna i Grupp A som inte var bevakade av en chef och ändå hade majoriteten 
mycket gott att säga om Derome. 
 
För att säkerställa att studiens reliabilitet är tillräckligt hög, d.v.s. att tillvägagångssättet för 
insamling av data är lämpligt, användes ett tillförlitligt verktyg, en iPhone 6s, för att spela in 
intervjuerna. Hänsyn till eventuella misstolkningar togs genom att avvakta med att skriva ner 
intervjusvaren och istället lyssna en gång till på intervjuerna 2-3 veckor efter samtalen. 
Ytterligare 2-3 veckor senare lyssnade författarna på intervjuerna på nytt för att garantera att 
de nedskrivna svaren överensstämmer med svaren i inspelningarna.  
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KAPITEL IV EMPIRI 
I det här avsnittet får läsaren mer kunskap om Derome och hur kvinnorna i företaget 
upplever arbetsmiljön. Teori som samlats in är genom ett flertal intervjuer med olika 
tjänstemän och arbetare.   
 

4.1 Fallföretaget Derome 
	

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri som grundades år 1946. Företaget har en 
omsättning på åtta miljarder kronor och har över 2200 anställda i företagets geografiskt 
placerade kontor och produktionsanläggningar. Derome, även kallad Deromegruppen, består 
av två koncerner som kallas Industri- och handelskoncernen Derome AB samt 
fastighetskoncernen Derome Förvaltning AB. Vidare beskrivs hur detta företag agerar för att 
öka jämställdheten.  
 

4.1.2 Få in kvinnor på Derome 
	
För att få in fler kvinnor i företaget har ett kvinnligt nätverk skapats. Eftersom Derome har en 
stor geografisk spridning med ett stort utbud av yrken är syftet med nätverket att de kvinnliga 
anställda ska komma i kontakt med varandra och ta en del av andras erfarenheter så att de 
tillsammans kan skapa en jämställd arbetsplats. Utöver detta har företaget gjort andra 
satsningar för att öka jämställdheten, såsom att anordna tjejkvällar samt att de medvetet 
skyltar kvinnliga representanter. Målet är att 50 procent av företaget ska bestå av kvinnliga 
arbetare. 
 

4.2 Intervjuresultat 
	
Intervjuresultatet presenteras först genom en beskrivning av respondenterna och avslutas med 
en presentation av intervjusvaren. Syftet med intervjuerna var att få svar på frågeställningar: 
hur påverkar normerna byggbranschen och förmågan att attrahera fler kvinnor till 
byggproduktion, hur påverkar normer kvinnor och mäns arbetsvillkor samt vad är fördelarna 
med att jämna ut könsfördelningen? Som nämnts i kapitlet ovan har författarna valt en 
kvalitativ metod eftersom studien går ut på att fånga upplevelser och föreställningar. 
Intervjuer har ansetts som ett lämpligt sätt att göra detta på. Eftersom onödig fakta måste 
sållas bort och mönster måste hittas har författarna gjort en säkerställning av intervjusvaren 
nedan. Svaren har delats in i 3 underrubriker:  
 

• Faktorer som bidrar till att kvinnor inte jobbar med hantverkaryrken 

• Olika normer för olika kön    

• Fördelarna med att öka jämställdheten 
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4.2.1 Presentation av respondenter 
	
Under studiens gång har tolv respondenter intervjuats, varav tio av dessa var kvinnor och de 
resterande två var män. Alla respondenter som har deltagit i intervjun är anställd på Derome 
och har olika yrkesroller. Av alla respondenter jobbade fem personer ute i fabriken (till 
exempel som snickare eller målare) och resterande jobbade på kontoret med det 
administrativa arbetet. Syftet med att intervjua respondenter med denna variation beror på att 
författarna hade frågor som skulle ställas till respektive grupp. Till de kvinnor som jobbade 
med det administrativa arbetet ställdes frågor angående intresse och varför det kommer sig att 
dessa inte jobbar inom produktion. Till de kvinnor och män som jobbade ute i fabriken 
ställdes frågor gällande arbetsmiljön och hur det kommer sig att dessa jobbar med produktion. 
Vidare i texten kommer de tjänstemän som jobbar med det administrativa arbetet benämnas 
respondent A-G (Grupp A) och de som jobbade i fabriken benämns respondent H-L (Grupp 
B).   
 
Det var en bred spridning av respondenter gällande ålder och erfarenhet. 
 

4.2.2 Påverkande faktorer för en jämställd arbetsplats 
	
En återupprepad faktor som nämndes bland respondenterna i Grupp A var att kvinnor i 
allmänhet saknar ett intresse för att jobba inom produktion. I fråga om varför de har valt att 
inte jobba i fabrikerna uttryckte samtliga att arbetet inte passar dem av olika skäl. Respondent 
A nämnde att kvinnor hellre vill jobba med det administrativa, att ligga steget före och ofta är 
produktion resultatet av det man gjort innan. Respondenten kan enbart tänka sig jobba på 
byggarbetsplatsen för att ta emot leveranser eller för att jobba med montage, annat arbete som 
innebär att man ska vara i fabriken intresserar inte respondenten. Miljön är för “grabbig” för 
en kvinna men hade flera kvinnor jobbat inom produktion hade det lockat ännu fler kvinnor 
till att söka eftersom detta lockar mer än en arbetsplats fylld av män, fortsätter respondenten.  
 
Resterande respondenter i Grupp A uttryckte att problemet ligger längre tillbaka i tiden där 
mannen alltid har utfört det tunga arbetet, och att det fortfarande lever kvar. Skillnaden är att 
idag har man fler hjälpmedel som ser till att man inte behöver lyfta upp material manuellt. Av 
ergonomiska skäl är detta positivt men problemet är att företagen inte lägger stor vikt på att 
marknadsföra detta, uttryckte samtliga. En annan viktig anledning varför man bör 
marknadsföra bättre kan vara för att visa kvinnor att det går bra att vara gravid och jobba 
samtidigt, hävdar respondent G. En kollega till respondenten blev gravid under tiden hon 
jobbade med produktion och därför anpassades arbetsuppgifterna efter hennes förmåga att 
arbeta. Andra arbetsuppgifter kunde vara att hålla på med planering och annat kontorsarbete 
så att den gravida kvinnan känner att hon klarar av arbetet. Eftersom hennes tillstånd är 
tillfälligt kan detta göras och kollegorna respekterade detta, säger respondenten.  
 
Marknadsföring är en bidragande faktor till att branschen ser ut som den gör. Människor har 
en förutfattad mening om hur det är att jobba inom byggbranschen, till exempel att jobbet är 
smutsigt eller att det är tungt arbete, därför måste företagen bli bättre med kommunikationen. 
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Produktion associeras med orden “hårt klimat” och “hård jargong” men byggbranschen har 
förändrats mycket de senaste åren och därför måste gamla fördomar försvinna, nämner 
respondent B. Vidare bekräftade flera respondenter att denna förändring måste skyltas för att 
allmänheten ska ändra bilden av branschen. Till exempel bilden av graviditet, som nämnt i 
stycket ovan.  
 
Respondenterna hävdar att ju mer man visar, ju mer väcker man intresset hos folk. Eftersom 
produktionsanläggningar oftast är bakom stängda dörrar får allmänheten oftast en felaktig bild 
av arbetsplatsen och därmed försvinner intresset. Ett förslag som tas upp av Respondent G är 
att man låter folk se och testa för att de själva ska se hur det verkligen är. En viktig faktor som 
respondenten nämner är att företag lägger mycket fokus på arbetsmiljön och att den ska 
upplevas bra för arbetarna. Arbetsplatsen förses med mycket utrustning, hissar som 
underlättar arbetet och maskiner som ser till att mestadels av arbetet sker maskinellt. Ett 
vanligt arbete är att man står för övervakning av maskiner och där krävs inte fysisk styrka, 
enligt respondent G. Detta anser respondenten ska förtydligas och bevisas för folket utanför, 
att jobbet inte är lika slitsamt som det en gång var. Som arbetsgivare har man som ansvar 
gentemot samhället att visa hur jobbet verkligen är, och målgruppen är oftast yngre. Personer 
som har uppnått en viss ålder är svårare att påverka eftersom dessa redan har valt ett jobb och 
är nöjd med detta. Kan man rikta sig till ungdomar kan man se till att kunskapsbristen 
gällande produktion minimeras. Eftersom problemet handlar om kunskapsbrist kommer 
framtiden att se ljus ut för kvinnor ifall rätt kunskap sprids och rätt personer nås, uttrycker 
respondent G.  
 
En annan aspekt som respondent G tar upp gällande kunskap är att det inte enbart är kvinnor 
som har fel bild av branschen utan oftast ligger okunskapen hos rekryteraren. När författarna 
presenterade statistiken att enbart 1,5 procent av de 9 procent som har pluggat till Bygg- och 
anläggningsprogrammet väljer att jobba inom hantverksyrkena svarade respondent G med att 
det kan bero på att kvinnor söker men inte får jobbet på grund av att rekryterare för sådana 
yrken föredrar män. Enligt respondenten är det synd och tycker att man borde ge kvinnorna en 
chans att prova på för att testa deras kapacitet. Den gamla generationen i byggbranschen har 
det svårt att ta in den nya aspekten med att kvinnor har lika stor chans att vara delaktiga i 
produktionen. Att enbart 1,5 procent väljer att jobba inom hantverksyrkena när hela 9 procent 
sökte till programmet innebär att intresset fanns där i början. Utöver rekryterare och 
kunskapsbrist påpekar respondenten att skolorna bär på en del av ansvaret eftersom de har 
misslyckat med att hålla studenternas intresse vid liv.  
 
Som kvinna ska man kunna söka till vilket yrke som helst utan att samhället säger att det inte 
är passande. Väljer man att inte söka till de yrken som anses vara “opassande” då kan det bero 
på brist på självkänsla, kommenterar respondent G. Denna respondent har tidigare jobbat med 
produktion men har valt att byta yrkesroll och sitter numera inne på kontoret. Hennes val att 
sluta berodde på viljan att ha mer utvecklingsmöjligheter och ansvar samt att intresset dog ut 
till slut. En framtid i produktion kan inte respondenten föreställa sig, varken för sig själv eller 
för äldre kvinnor. Problemet är att i produktion görs samma arbete varje dag och detta 
arbetssätt tyckte inte respondenten om. Som tidigare nämnts har respondenten slutat med 
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produktion men en manlig familjemedlem till respondenten har jobbat i drygt 27 år som 
byggarbetare. Respondenten fortsätter med att förtydliga att det ser olika ut från person till 
person. När respondenten ställdes frågan huruvida hon tror äldre kvinnor (40 år och uppåt) 
kan tänkas börja jobba i produktion svarade respondenten med att det är svårt att föreställa 
sig. Svårigheten att föreställa sig riktas inte mot produktion utan det handlar om svårigheten 
att se hur en person som har jobbat med ett yrke i så många år skulle byta till ett annat yrke. 
Respondenten kompletterar svaret med att säga att människor överlag är lata och bekväma.  
 
Respondenterna i Grupp B har varierande åsikter gällande intresse för produktion. 
Respondent H tror att anledningen varför kvinnor väljer andra yrken kan vara fördomar om att 
yrket är fysiskt svårt men även för att kvinnor inte dragit sig mot den tekniska biten. Kvinnor 
drar sig mer mot vård och konst, men man ser att det går mot frammarsch, hävdar respondent 
H. Respondent J å andra sidan är en målare och belyser att hennes intresse för att måla har 
funnits där sedan ung ålder. Även om samhället ser ut som den gör har det inte hindrat henne 
från att följa sin dröm. Vidare har vi respondent I som valde att jobba med produktion 
eftersom att hon inte gillar att sitta stilla hela dagarna. Inom produktion är man aktiv och 
mycket händer samtidigt, fortsätter respondenten. Respondenterna K och L anser inte att 
intresset för produktion är mindre för kvinnor än för män, men anledningen varför färre 
kvinnor jobbar i produktion beror på att företagen misslyckas med att attrahera fler kvinnor. I 
fråga om huruvida de tycker att Derome gör tillräckligt för att öka jämställdheten nämner 
samtliga i Grupp A att Derome gör mycket men inte tillräckligt. Som författarna nämnt i 
början på detta kapitel har Derome skapat ett kvinnligt nätverk, vilket många av 
respondenterna hyllade och hävdar att det är ett steg i rätt riktning. Enligt respondent B är 
nästa steg att man ska börja diskutera och prata öppet om ämnet. När man för en konversation 
med sin personal om samhället skapas en medvetenhet och en öppen kultur att ifrågasätta. 
Respondenten förstår att det är svårt att ha dialogen med sin personal men lyckas man med 
detta börjar alla sträva mot samma mål och med hjälp av rätt kanaler kan man få ett 
genomslag på det hela. Även om det krävs att samarbeta med konkurrenterna måste detta 
göras för att få en jämställd bransch.   
 

4.2.3 Olika normer för olika kön 
	
Eftersom studien i princip handlar om att studera normer för olika kön hos byggarbetare 
ställdes en del frågor till respondenterna kring detta. Många av respondenterna hade väldigt 
lite att säga om normer. Eftersom respondenterna i Grupp A inte har jobbat med produktion 
tidigare visste de inte vilka normer som sätts på kvinnor, därför är deras svar enbart teorier 
baserade på deras egna hypoteser av vad andra kvinnor har berättat. Majoriteten av 
respondenterna i Grupp A anser inte att det finns normer och föreställningar för kvinnor än 
för män. Respondent G anser däremot att kvinnor måste bevisa sig mer än män. Eftersom 
bilden av att en man är starkare än en kvinna lever kvar har kvinnor press på sig att prestera 
bättre. Dock har respondenten aldrig känt att det har varit ett hinder att jobba som kvinna i 
produktion, utan tvärtom, det upplevs att män får fler tillsägningar än kvinnor eftersom dessa 
inte är lika pedant. Samma respondent tydliggör att som kvinna i produktion fick hon samma 
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respekt, arbetsuppgifter och roller som männen. Det fanns andra som blev särbehandlade men 
det handlade om tidigare skador eller favorisering. Respondent G fortsätter med att säga att 
det inte handlar om kön utan personkemi. Respondent A bekräftar att hon aldrig har känt en 
särbehandling på grund av hennes kön, men en särbehandling har skett gentemot henne på 
grund av respondentens ålder. Det finns många som har jobbat längre och som har mer 
erfarenhet vilket har gjort att dessa personer har fått mer bekräftelse än en mindre erfaren.   
 
Över till Grupp B, där respondenterna hade liknande svar gällande normer. Både respondent 
K och L uttryckte hur mycket de trivs på Derome (i Värö fabriken) och att det inte finns 
någon skillnad mellan könen. Även fast majoriteten är män i fabriken är det fortfarande en bra 
balans mellan arbetarna eftersom alla har respekt för varandra, oavsett kön. I fråga om 
utstötthet i matsalen eller i fikarummet uttryckte respondenterna K och L att det oftast är 
kvinnorna som vill vara för sig själva och prata om ämnen som inte berör de manliga 
arbetarna. Gällande arbetsplatsen nämnde samma respondenter ingenting angående 
provocerande skämt eller obekväma situationer, utan tvärtom, att gruppen har en jargong som 
passar alla på arbetsplatsen. Å andra sidan har vi respondent A som påstår att det finns många 
tillfällen på arbetsplatsen där det sägs opassande skämt. Eftersom denna respondent inte 
jobbar med produktion syftar denne på arbetsmiljön på kontoret. Respondenten tillägger att 
det både är män och kvinnor som säger opassande skämt.  
 
Någon som stärker respondenterna K och Ls påstående är respondent J som medger att på 
tidigare arbetsplatser har det förekommit vissa situationer där hon inte har blivit behandlad 
bra till skillnad från den nuvarande arbetsplatsen där det är en fröjd att åka till jobbet. 
Respondent B från Grupp A har intrycket att kvinnorna som jobbar med produktion på 
Derome trivs. Eftersom respondenten har en yrkesroll som kräver nära kontakt med samtliga 
anställda har hon fört många dialoger med byggarbetarna. Respondent H, som har en lång 
lista av erfarenheter i bagaget, hävdar att detta fenomen där kvinnor trivs på 
byggarbetsplatsen inte förekommer i mindre företag. Siffran på kvinnliga anställda i dessa 
fabriker är nästan obetydlig. Varför det ser ut så har respondenten inte förstått än men teorin 
är att mindre företag inte jobbar aktivt för att få in kvinnor eftersom arbetet redan flyter på. 
Större företag satsar på att expandera, konkurrera med liknande företag och hålla upp en bra 
image, därför måste större företag vara extra medveten om arbetarnas välmående. 
Övergripande trivdes alla respondenterna i Grupp B på Derome. På andra företag har 
arbetsmiljön inte varit lika bekväm och där har det förekommit flera situationer som har 
upplevts negativa av respondenterna. Även bland respondenterna i Grupp A nämnde ett flertal 
fabriken i Värö och att företaget verkligen har ansträngt sig med att öka jämställdheten på 
denna nya fabrik. Respondent F håller med om att flera åtgärder har tagits för att utjämna 
könsfördelningen på Värö till skillnad från företagets andra fabriker. Varför det är så beror på 
att fabriken invigdes för någon månad sedan och då har det varit enklare att anställa fler 
kvinnor när man anställer arbetare från grunden. När man har ett företag som består av 
många, många arbetare är svårigheten att få in kvinnor när en klar majoritet är män. Med en 
fabrik som Värö har man en policy att 50 procent av byggarbetarna ska vara kvinnor, och då 
ökar jämställdheten, eftersom att det inte finns en klar majoritet att jämföras med.  
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4.2.4 Fördelarna med att jämna ut könsfördelningen 
	
Gemensamt för Grupp A och Grupp B är att samtliga respondenter finner det gynnsamt att 
jämna könsfördelningen. Enligt respondent D förbättras gruppdynamiken när antalet män och 
kvinnor balanseras. En grupp bör vara jämnt fördelade av könen tycker respondent E som 
talar från egna erfarenheter där tidigare arbetsgrupper har varit kvinnodominerade och där har 
miljön inte varit “snällare” än en mansdominerad grupp. Enligt respondentens mening är 
arbetsmiljön på Värö bra även fast majoriteten av arbetarna är män, dock är det fördelaktigt 
att ha en jämn könsfördelning. Däremot har vi respondent B som nämner att ett företag ska 
spegla hur samhället ser ut. Respondenten menar att det inte enbart handlar om att få in 
kvinnor utan det är även viktigt att få in personer med utländskt bakgrund. Arbetsmiljön blir 
roligare, bättre och man får en ökad kompetens eftersom att alla är olika. Enligt respondenten 
är det en viktig faktor för att bli ett framgångsrikt företag. Respondent G kompletterar 
föregående svar och anser att personer med olika egenskaper skapar större möjligheter för 
företaget. Utvecklingsmöjligheterna för att få smidigare och effektivare arbete kommer att 
vara en utav effekterna.  
 
Respondent A fortsätter på samma spår som respondent B och hävdar att det är nyttigt med en 
blandning. Respondenten insinuerar att företagen bör lägga fokus på vilken bild de ger ut till 
kunderna. Ett viktigt exempel som tas upp är att det oftast är en kvinna och en man som köper 
ett hus ihop. Då är det vettigt att företaget har en manlig och en kvinnlig säljare så att paret 
inte enbart blir bemötta av män. Dels är det bra för att bemöta olika behov, tillägger 
respondenten.  
 
Gällande ekonomisk vinning nämner flera respondenter att företaget vinner ekonomiskt på att 
jämna könsfördelningen. Respondent A hävdar att man kan se i börsen och olika aktier att det 
går bättre för jämställda bolag. Några siffror kunde inte förses men respondent F förklarade 
att när ett företag jobbar aktivt för att se till att kvinnorna på företaget trivs förstärks deras 
arbetsgivarvarumärke. Detta bidrar till att företaget i sin tur blir mer attraktiva på 
arbetsmarknaden och därmed går det lättare att rekrytera personer med bra kompetens.  
 
Även om respondenterna nämner ett flertal fördelar med att öka jämställdheten påpekar 
samtliga att kompetens är den faktor som avgör ifall personen blir anställd eller inte. Det 
innebär att en man kommer att få anställningen om det visar sig att han har bättre 
kvalifikationer och mer kompetens än den kvinnliga sökande. Hade en kvinna och en man 
ansökt samma anställning med samma kvalifikationer och kompetens väljs kvinnan för att 
minimera könsklyftan. I fråga om huruvida det är rättvist att en kvinna blir vald före en man 
svarade respondent H att det är lika orättvist som att en man skulle bli vald före en kvinna på 
grund av hans genetik.  
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KAPITEL V ANALYS 

I detta avsnitt analyseras respondenternas svar där varje del analyseras var för sig. Syftet 
med dessa delar är att komma närmare ett svar på studiens frågeställningar. Författarna 
kommer även att förse läsaren med sina egna tankar och reflektioner kring respondenternas 
svar.  
 

5.1 Påverkande faktorer för en jämställd arbetsplats 
	

Författarna upplevde att svaren skiljde sig åt mellan de både grupperna. En faktor som 
respondenterna i Grupp A nämnde är att kvinnor i allmänhet saknar ett intresse för bygg.  
Författarna observerade att de kvinnliga respondenterna i Grupp A var väldigt bestämda med 
att jobbet som hantverkare inte passar dem, och att de var en aning negativt inställda till yrket. 
Såklart har alla människor olika intressen i livet vilket innebär att man dras till vissa saker 
mer än andra, men respondenterna i Grupp A nämner många fördomar som författarna hade 
gentemot hantverkaryrkena i början av studien. Några exempel kan vara att jobbet är hårt eller 
att kvinnor inte vill jobba med hantverkaryrkena. Detta motsäger svaren från respondenterna i 
Grupp B som påstår att intresse är den anledning som fick dem att jobba som hantverkare 
idag, dock anser de att marknadsföring kring hantverkaryrkena är dålig vilket kan vara 
anledningen till att få kvinnor jobbar som hantverkare. Författarnas hypotes ligger ungefär på 
samma spår, som tror att fler kvinnor har ett intresse för teknik, montering och annat som kan 
associeras med hantverkaryrkena men att man inte är medveten om det eftersom samhället har 
format oss till att tro att enbart män passar som hantverkare. Vad som får författarna att 
reagera är att respondenterna i Grupp A jobbar på ett byggföretag men kan verkligen inte se 
sig själva jobba som hantverkare. Detta väcker frågan hos författarna; hur vet man vad man är 
intresserad av ifall man inte har testat? Hur ska man annars bryta samhällets dåliga normer? 
 
Då respondenterna i de olika grupperna hade olika bild av hantverkaryrkena bedömer 
författarna att företaget inte har gjort ett bra jobb med att assimilera de anställda. Trots att 
intresse inte kan ändras kan företagen fortfarande se till att alla anställda förstår varandras 
yrken, för har man inte lyckats förändra de anställdas synsätt blir det svårt att förändra 
ungdomars bild av hantverkaryrkena.   
 
Författarna observerade att respondenternas val av yrke var den enda påtagliga faktorn som 
påverkade deras svar. Respondenterna hade varierande ålder och erfarenhet vilket inte syntes 
när frågan ”varför jobbar inte fler kvinnor som hantverkare” ställdes. Under intervjuerna 
nämnde några respondenter att nästa generation kommer att ha en bättre bild av 
hantverkaryrkena och då kommer intresse att finnas bland de yngre, dock jobbade den äldsta 
av alla de kvinnliga respondenterna som hantverkare. Detta kan tolkas som att intresse finns, 
men att den är svår att upptäcka när kunskap inte finns.  
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Sammanfattningsvis tycker respondenterna i de olika grupperna olika gällande varför 
hantverkaryrkena har en ojämn könsfördelning men mönstret som författarna såg är att frågan 
kan återkopplas till samhället. Anledningarna är dålig marknadsföring och en brist på intresse 
från kvinnornas sida, vilket indikerar att samhället är boven i både scenarierna. Hade 
samhället inte format de normer vi har idag hade både kvinnor och män jobbat som 
hantverkare idag och då hade byggföretagen inte behövt marknadsföra mer. Nu finns dessa 
normer och då undrar författarna ifall byggbranschen hade sett annorlunda ut ifall företagen 
hade varit mer öppna och spridit en mer aktuell bild av hantverkaryrkena. En aspekt som får 
författarna att tvivla på detta är det faktum att arbetsmiljön på mindre företag inte är 
motsvarande de större byggföretagen. Några av respondenterna i Grupp B nämnde att 
arbetsplatsen i mindre företag inte har varit lika bra som den på Värö fabrik (dels för att den 
är ny men dels för att det finns flera kvinnor på plats). Då anser författarna inte att det är 
rättvist för företagen att ge falsk information till allmänheten (att kvinnor har det problemfritt 
i produktion) när det finns mindre företag som inte speglar detta. Sen kan man fråga sig 
huruvida någon arbetsplats i världen är helt jämställd och fri från problematik. Vad författarna 
föreslår är att större företag ger mer information till allmänheten men betonar att detta inte är 
så på alla företag. Sen bör mindre företag göra större satsningar för att öka jämställdheten på 
grund av de fördelar som tillkommer när man blandar både könen.  
 

5.2 Olika normer för olika kön 
	
Författarna upplevde inte att det fanns samma kontrast här, bland respondentsvaren, som i 
föregående fråga. Här märkte författarna att alla respondenter hade tämligen samma svar 
oavsett grupp. Om man utgår från respondenternas svar finns det inga särskilda skillnader 
mellan kvinnliga och manliga hantverkare. Av de respondenter som jobbade med 
hantverksyrkena fanns det ingen som kände sig orättvist behandlad eller obekväm på 
arbetsplatsen. Några nämnde dock att olyckliga situationer har skett på tidigare arbetsplatser. 
Varför de trivs på deras nuvarande arbetsplats tillskillnad från tidigare kan bero på att 
fabriken de jobbar på är ny och i denna nya fabrik har företaget satsat mycket på att få in 
kvinnor. Man kan fråga sig ifall arbetsmiljön blir bättre ifall det tillkommer fler kvinnor till 
gruppen, vilket många av respondenter tycker. Vissa av respondenterna i Grupp B uttryckte 
att det inte behövs fler kvinnor för att förbättra arbetsmiljön på deras fabrik eftersom 
jargongen är passande för de personer som jobbar där. Sen hävdar de att det alltid är bättre 
med en blandning av könen. Författarna instämmer och anser att ju fler kvinnor som blir 
hantverkare ju bättre blir arbetsmiljön. Dock tyckte respondent D att det inte är bra med för 
många kvinnor i en grupp. Antagandet som författarna har gjort är att när respondenterna 
säger att antalet kvinnliga hantverkare ska öka, menar dem att antalet kvinnliga hantverkare 
ska öka tills det blir hälften män och hälften kvinnor, inte mer eller mindre. Denna balans är 
oftast det företagen strävar efter och därför uppstår det situationer där den kvinnliga sökande 
får jobbet och den manliga blir nekad. Vanligtvis hade författarna tyckt att det är orättvist när 
människor inte får en chans beroende på sitt kön, en faktor som personen inte kan rå för, men 
i byggbranschen är situationen omständlig. Eftersom målet är att få in fler kvinnor är det 
bättre i längden att anställa den kvinnliga sökande. Dock appliceras detta enbart på 
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situationer där mannen och kvinnan har samma kvalifikationer och kompetens för yrket. I 
kvinnodominerade yrken bör mannen få förtur vid antagningen, eftersom detta är gynnsamt 
för företaget. Med detta sagt handlar det inte om rättvisa eller orättvisa, det handlar om att 
främja företagets bästa. 
 
Under intervjuernas gång observerade författarna att de yngre respondenterna hade mer att 
säga om normer än de äldre. Detta kan tolkas som att de yngre får en tuffare tid för att det 
ställs högre krav på nyanställda med lite erfarenhet. Detta är inte kopplat till kön vilket visar 
att både kvinnor och män kan ha det jobbigt på arbetsplatsen. Med detta sagt kan en kvinna 
uppleva friktion på jobbet och per automatik tro att det beror på hennes kön, och glömma att 
bristen på erfarenhet kan vara en faktor till att de andra medarbetarna ”ser ner” på henne.  
  
Eftersom författarna uträttade en litteraturstudie innan intervjuerna ägde rum påverkade detta 
deras tankesätt eftersom många artiklar som hittades gestaltade kvinnor i byggbranschen som 
hade någon gång under arbetets gång känt sig trakasserad eller orättvist behandlad. Dessutom 
är författarna uppväxta med en kultur som ideligen visar, genom filmer och hörsägen, att män 
är bättre kapabla till att jobba som byggarbetare än en kvinna. En konsekvens av detta har 
varit att författarna har varit skeptiska till en början och haft en förståelse för att kvinnor inte 
söker till hantverkaryrken. Detta har speglats i intervjufrågorna där man kan se att författarna 
fokuserade väldigt mycket på att ta reda på ifall dessa filmer och hörsägen verkligen stämmer 
överens med verkligheten. Som svar visade det sig att majoriteten av påståendena inte 
stämmer och att kvinnorna på Derome känner sig väldigt bra behandlade. Ännu en gång 
måste det tillägas att det finns vissa faktorer som kan ha påverkat respondenternas svar. 
  
Under intervjuerna framkom det att respondenterna på detta företag är nöjda med sin 
arbetsplats men detta behöver inte betyda att alla andra arbetsplatser är bra. Respondent H 
berättade att mindre företag inte satsar på att få in fler kvinnor i företaget och därför är 
arbetsplatsen främst anpassad för de män som jobbar där. Detta kan betyda allt från att vissa 
skämt sägs till att vissa samtalsämnen tas upp som inte är uppskattat av kvinnorna. Efter 
intervjuerna insåg författarna att olämpliga skämt sägs av både män och kvinnor på 
arbetsplatsen samt att kvinnor kan ha samma intressen som män men att män är mer socialt 
accepterade till att ha dessa intressen. Därför borde kvinnor inte vara så oroliga för att jobba 
som hantverkare eftersom likheterna mellan män och kvinnor är större än vad man anar. Sen 
har kvinnor all rätt att ta den säkra vägen och välja en arbetsplats där det finns fler kvinnor. 
Utöver kvinnors rädsla tror författarna att en del av problemet ligger hos de män på 
arbetsplatsen som underskattar kvinnor och deras kapacitet att utföra ett tungt arbete. En 
hypotes är att dessa män är de som trakasserar kvinnor och säger olämpliga skämt vilket leder 
till att kvinnor vantrivs på sitt jobb. Att säga att kvinnor ska få mer kunskap om yrket och lära 
sig att branschen inte stämmer överens med gamla fördomar är en del av lösningen, en annan 
är att belysas att fler män måste få mer kunskap så att dessa accepterar att kvinnor kan jobba 
som hantverkare.  
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5.3 Fördelarna med att jämna ut könsfördelningen  
	
Under intervjuerna framkom det tydligt att samtliga respondenter finner många fördelar med 
att jämna ut könsfördelningen. Författarna observerade att även de manliga respondenterna 
ville få in fler kvinnor, vilket både den kvinnliga och den manliga författaren förstår. Under 
intervjuernas gång nämnde några respondenter att arbetsmiljön i mindre företag inte är lika 
anpassad för kvinnor som för män eftersom det knappt finns kvinnliga hantverkare som 
arbetar där. Författarna anser därför att jämställdhet har en koppling till könsfördelningen. 
Ifall ett företag har en bemanning som enbart består av män blir automatiskt arbetsmiljön 
anpassad för dessa och därför skulle en kvinna kanske inte trivas lika mycket. Hade 
bemanningen däremot varit en blandning av båda könen hade både könen trivts lika mycket 
och inte känt sig utsatta. Författarna skulle dra det så långt med att säga att alla känner en 
känsla av utanförskap så länge man är ensam i ett visst anseende (oavsett om det gäller kön, 
ålder eller annat), trots att omgivningen inte behandlar dig annorlunda gentemot alla andra. 
Det kommer alltid ligga i ens undermedvetna att man är annorlunda. Om man tar en kvinnlig 
hantverkare som exempel: hon blir säkert bra bemött på jobbet och presterar lika bra som alla 
andra men eftersom alla andra tillhör det andra könet skulle arbetsmiljön inte kännas helt rätt. 
Författarna presenterar ett grovt exempel för att visa för läsaren att en arbetsmiljö blir 
automatiskt bättre när det finns en blandning av könen. När arbetsmiljön blir bättre presterar 
alla anställda bättre och därmed blir slutresultatet alltid bättre. Därför borde det ligga i 
företagens intresse att öka könsfördelningen.  
 
Författarna fick intrycket av att många av respondenterna var nöjda med Derome som företag 
men att de kan bli bättre på att få in fler kvinnor. Företaget arrangerar kvinnoträffar och har 
ett kvinnligt nätverk men förbättringar kan alltid ske. Författarna har ingen personlig kontakt 
till företaget men genom att lyssna på respondenterna och granskat deras hemsida ser det 
lovande ut för företaget. Sen kan man tycka att det inte görs tillräckligt på företagen annars 
hade flera kvinnor jobbat som hantverkare men detta är en process som kommer att ta tid och 
därför kan man inte begära att företagen får in fler kvinnor över en natt. Processen är således 
inte lätt. Det är mycket som bör förändras innan man kan se en förändring bland 
hantverkarna. Om man sammanfattar respondenternas svar måste gamla fördomar försvinna, 
företagen måste anstränga sig mer för att utbilda civila människor i synnerhet unga kvinnor 
och slutligen måste sociala medier representera ett samhälle där alla människor kan göra 
precis vad dem vill och ändå bli socialt accepterade.   
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KAPITEL VI DISKUSSION  
Nedan finner läsaren en diskussion mellan analysen och den teoretiska referensramen.  

	

6.1 Hur påverkar normerna branschen och förmågan att 
attrahera fler kvinnor till hantverksyrkena? 
	

Enligt tidigare forskning väljer kvinnor att inte jobba som hantverkare av många anledningar. 
De anledningar som författarna hittade i litteraturstudien är rädslan för att bli utsatt för 
sexuella trakasserier, känna utanförskap samt bli orättvist behandlad. Utöver detta visar 
studier att kvinnor får lägre lön än män och att de ständigt måste visa sig värdiga sin position 
(Bergqvist & Lindholm, 2015). På grund av samhället ligger det i människors undermedvetna 
att män är bättre och mer kapabla till att utföra fysiska arbeten. Dessa faktorer har lett till att 
kvinnor söker sig till andra yrken som oftast är kvinnodominerade för att undvika dessa 
problem. Detta har blivit en anledning till att yngre generationen tror att kvinnor har mer 
intresse för kvinnodominerade yrken än mansdominerade. I litteraturstudien fann författarna 
inga bevis på att kvinnor saknar ett intresse för bygg, det enda som kan återkopplas till detta 
är att samhället har format oss till att tro att visa intressen passar kvinnor mer. På grund av 
detta bör samhället stå inför svars för att kvinnor inte söker till hantverkaryrkena. Detta 
bekräftade respondenterna i Grupp A som hävdar att intresse inte finns bland kvinnor i 
allmänhet. Bristen på intresse är en anledning till varför kvinnor inte jobbar som hantverkare 
enligt Grupp A och enligt Grupp B beror det på dålig marknadsföring. Hade byggföretagen 
investerat i mer marknadsföring kring hantverkaryrkena hade kvinnor släppt sin gard en bit 
och kanske övervägt att jobba som hantverkare.  
 
Det finns såklart fler bidragande faktorer till att kvinnor inte söker till hantverkaryrkena, 
annars hade problemet varit löst vid det här laget. Som mycket annat kommer det att ta tid 
innan man ser en förändring men att marknadsföra bättre är ett bra steg mot rätt riktning. Att 
marknadsföra innebär att företagen visar att arbetet inte är lika tungt längre tack vara alla 
maskiner eller att arbetarna har striktare regler gällande skämt och opassande beteenden. 
Observera att marknadsföring behövs i hela branschen, för även om det finns fler kvinnor som 
jobbar med det administrativa arbetet är det fortfarande en brist på kvinnor i hela 
byggbranschen. Dock bör företagen tänka olika när de marknadsför olika delar. När det gäller 
den administrativa delen bör företagen fokusera på att presentera lika många kvinnor som 
män. Detta gäller även för produktionssidan/ hantverkaryrkena men skillnaden är att 
marknadsföringen bör fokusera på att presentera arbetsmiljön i fabrikerna för att ge kvinnor 
en glimt av hantverkaryrkena.  
 
Med marknadsföring menar författarna att företagen ska lägga ut fler bilder på deras hemsida, 
ha traineeprogram för kvinnor, nå ut till ungdomar via sociala medier, delta i 
arbetsmarknadsdagar och lägga ut broschyrer på kvinnliga hantverkare och kvinnliga 
ingenjörer. Byggföretagen bör även investera i att ha fler öppet hus för besökare och skolor 



42		

ute i fabrikerna och på byggplatsen för att öka kunskapen bland människor. En viktig notering 
är att företagen bör vara ärliga när de presenterar sitt egna företag eftersom resultatet kommer 
vara förödande för deras egen del. Ifall företagen målar upp en bild av att deras fabriker är bra 
och att arbetsmiljön är bra kommer kvinnor och män känna sig vilseleda när dessa börjar 
jobba på företaget och det kommer sluta med att de säger upp sig. Detta leder till att 
människor börjar sprida onda ord om företaget och detta innebär att ännu färre kvinnor 
kommer söka sig dit ifall dessa onda ord når dem. Därför är det viktigt att hålla sina anställda 
nöjda. Med detta sagt ska företagen investera i att ha strikta regler eller annat för att ha en så 
bra arbetsmiljö som möjligt och därefter marknadsföra detta så att en rättvis bild ges ut till 
allmänheten. Detta kan appliceras till alla företag men byggföretagen bör tänka mer på detta 
eftersom det finns så få kvinnor som jobbar i byggbranschen.   
	

6.2 Olika normer för olika kön  
 

En utav de största anledningarna till varför kvinnor inte söker till byggbranschen är på grund 
av att den har en dålig bild utåt och dessutom har flera dåliga normer som gör att branschen 
inte blir lika attraktiv för kvinnor. Kvinnor har vissa förväntningar som klädsel eller sexuell 
läggning och på grund av deras förväntningar kan de bli sexuellt trakasserade. Det är en av de 
största anledningarna till varför kvinnor slutar jobba eller byta yrke från byggbranschen 
(Virgin, 2017).  
 
Inom byggbranschen finns det många normer för kvinnor och för män, men det är kvinnorna 
som berörs som mest. Detta baseras på att det är färre män än kvinnor som känner 
utanförskap. En av de basala normerna inom byggbranschen är att en kvinna inte kan göra en 
mans arbete på grund av att män anses är starkare än kvinnor. Ytterligare en konventionell 
norm är att en man som inte är “macho” av sig skall antas vara för homosexuell (Havung, 
2005).  
 
Förutom dessa normer finns det andra anledningar till varför kvinnor inte söker till 
byggbranschen. Enligt statiska centralbyrån (2010) kommer det vara fler kvinnor som börjar 
plugga vidare efter gymnasiet. Vid år 2007 var det 39 procent av kvinnorna som hade en 
eftergymnasial utbildning, medan år 2030 kommer det att stiga upp till cirka 51 procent. Detta 
är stor ökning och det betyder att det kommer vara färre kvinnor som söker till 
byggbranschen. Dessutom kommer det vara färre kvinnor som söker till hantverksyrkena i 
gymnasiet. Det kommer också vara färre män som söker till hantverksyrkena vid år 2030.   
 
 
På grund av samhällets könsmaktsordning blir det enkelt för en man att kunna trakassera en 
kvinna. Könsmaktsordning är en teori som hävdar att män alltid är överordnade kvinnor 
(Jämställ.nu, 2013). Baserat på hypotesen om männens överordning kan sexuella trakasserier 
och diskrimineringar förekomma. För att kunna bryta dessa normer har de flesta företagen 
startat ett kvinnligt nätverk, där kvinnorna ska kunna diskutera och handskas med problem 
som uppstår och även ha möjligheten att påverka företagskulturen. 
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6.3 Hur påverkar normer kvinnors och mäns arbetsvillkor? 
	

Normer kan leda till att det bildas olika könsbaserade arbetsvillkor. Det finns i princip tre 
olika normer som författarna har hittat under studiens gång där de påverkar kvinnor och mäns 
arbetsvillkor. Enligt tidigare forskning har det visat sig att det ges ut högre löner till de 
manliga anställda än de kvinnliga (Bergqvist & Lindholm, 2015). Hur kan då företagen 
förvänta sig att jämna ut könsfördelningen när kvinnor får lägre lön för samma 
arbetsuppgifter? På grund av denna anledning kan det tänkas att kvinnor inte vill jobba inom 
byggbranschen. Kvinnorna får inte bara sämre lön utan även sämre arbetstider när det gäller 
skiftjobb (Dehre and Pålsson, 2015). Männen får de bättre arbetstiderna samt högre löner. Det 
är en av anledningarna till varför kvinnor byter yrke. Den tredje normen handlar om att 
kvinnor har det mycket svårare att nå upp till chefsposition (Dehre and Pålsson, 2015). 
Kvinnorna får då visa att de har mer kompetens än alla andra manliga kollegor innan hon kan 
komma upp till chefspositionen. Hur påverkas kvinnorna av detta? Kvinnorna väljer att 
antingen sluta eller byta jobb till ett kvinnodominerat yrke.  
 

6.4 Vad är fördelarna med att ha en jämn könsfördelning bland 
hantverkarna? 
	
”If you think about it – if everyone is similar their answer is going to be the same” (Virgin, 
2017). 
 
Det finns många fördelar som företagen får av att främja en jämn könsfördelning. Den största 
faktorn till varför företagen ska jämna ut fördelningen är för att det i längden blir en ren 
ekonomisk vinning. Som tidigare nämnts blir det först och främst en ökad utveckling på 
företagen som i sin tur ökar omsättningen. En annan fördel är en förbättrad arbetsmiljö. Ett 
företag med olika grupper som innehåller endast män eller kvinnor skapar en mindre bra 
arbetsmiljö än en grupp som innehåller både män som kvinnor. Detta behöver inte alltid vara 
fallet men oftast brukar variation alstra en förbättrad arbetsmiljö med mer tillväxt. En bättre 
arbetsmiljö följs av att personalen trivs och stannar kvar på företaget, vilket innebär att 
företagen spenderar mindre pengar på rekryteringsföretag. Nöjd personal målar dessutom upp 
en förbättrad bild av företaget till resten av samhället vilket därmed kan leda till att företaget 
får fler kunder och samarbetspartners.  
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KAPITEL VII SLUTSATS 

7.1 Slutsats 
	
Eftersom gamla normer och värderingar finns kvar krävs det mycket tid och stor förändring 
innan det kommer att bli en jämn könsfördelning bland hantverkarna. Tidigare forskning har 
visat att samhället könsmaktsordning har orsakat den skillnad som finns mellan män och 
kvinnor idag och att kvinnor väljer att plugga vidare i större utsträckning än män, vilket är 
bidragande faktorer till att kvinnor inte söker till hantverkaryrkena. Detta innebär att fler 
kvinnor kommer att söka till hantverkaryrkena i framtiden eftersom samhället ständigt 
förändras mot en bättre och mer jämlik samhälle. Dock väljer kvinnor att plugga vidare vilket 
innebär att förändringar kommer att ske i långsammare tempo eftersom högre utbildningar 
innebär oftast andra arbeten än hantverkaryrkena.  
 
Den samlade empirin visar att arbetsmiljön har blivit bättre nu än förr och att mestadels av 
arbetet görs med hjälp av maskiner. Den slutsatsen som författarna har dragit är att 
förändringar kommer att ske, vilket den teoretiska referensramen indikerar, och att fördomar 
som kvinnor har gentemot hantverkaryrkena inte stämmer vilket visade sig i intervjuerna.   
 
Enligt figuren nedan kan läsaren se författarnas förslag på att öka kvinnliga hantverkare. Först 
och främst måste byggföretagen investera i att se till att alla anställda är nöjda med 
arbetsplatsen. Därefter kommer marknadsföringen, som ska locka kvinnor men även förändra 
deras bild om byggbranschen. När företagen har lyckats nå så många som möjligt kommer 
fler kvinnor att söka till hantverkaryrkena vilket innebär att man är ett steg närmare en jämn 
könsfördelning som för med sig många fördelar för byggföretagen.  
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7.2 Svar på frågeställningarna  
	
Här skriver författarna en kortfattad version av svaren på frågeställningarna.  
 
1. Hur påverkar normerna branschen och förmågan att attrahera fler kvinnor till 
hantverksyrkena? 

	
En norm kan vara både positiv och negativ och det förekommer både positiva och negativa 
normer i byggbranschen. De negativa normerna gör att kvinnorna inte vill söka till 
byggbranschen eftersom de kan leda till att kvinnorna blir utsatta eller förtryckta. På grund av 
detta så är det byggbranschen som får en dålig bild i samhället samt att det inte blir lika stor 
vinning som det hade varit ifall det var en jämn könsfördelning. De positiva normerna kan 
vara att alla ska ha på sig en hjälm under arbetets gång som leder till högre säkerhet inom 
branschen.  
 
 
2. Hur påverkar normer kvinnors och mäns arbetsvillkor? 

	
Normer kan leda till att det bildas olika könsbaserade arbetsvillkor. Om ett företag har flest 
män som anställda kan det kanske innebära att män får högre löner, vilket i sin tur indikerar 
att företaget inte lockar till sig kvinnliga medarbetare.  
 
Dåliga kvinnorelaterade normer kan också betyda att kvinnor får sämre arbetstider när det är 
skiftjobb, vilket utan klara linjer skapar sämre arbetsvillkor för kvinnor.  
 
 

3. Vad är fördelarna med att ha en jämn könsfördelning bland hantverkarna? 

	
Det finns många fördelar med att det ska vara en jämn könsfördelning. Det kan exempelvis 
vara att det blir mer kapacitet inom gruppen, bättre arbetsmiljö och även mer ekonomisk 
vinning för företagen. Mer trivsel och mindre utanförskap leder till att medarbetarna mår 
bättre och stannar kvar på företagen.  
 

7.3 Förslag på fortsatta studier 
	
Då respondenterna nämnde att mindre företag har sämre arbetsvillkor för kvinnor än större 
företag anser författarna att det är av intresse att vidare studera detta. Under studiens gång 
upplevde författarna att informationen kring små företag var otillräcklig, men det var även ett 
område som hade varit av intresse för studiens resultat ifall den fanns med. Därför hade det 
varit bra att intervjua respondenter i mindre företag för att få mer information. Ett förslag är 
att använda ett mindre företag som fallföretag, alternativt använda två stycken (ett större och 
ett mindre företag) för att sedan jämföra dessa. Vidare kan det vara intressant att 
vidareutveckla detta och studera hur andra minoriteter, såsom invandrare eller homosexuella, 
upplever arbetsmiljön som hantverkare.   



47		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48		

KAPITEL VIII REFERENSER 
Agapiou, A. (2002). Perceptions of gender roles and attitudes toward work among male and 
female operatives in the Scottish construction industry. Construction Management and 
Economics, [online] 20(8), pp.697-705.  Available at: 
https://doi.org/10.1080/0144619021000024989[Accessed 7 Apr. 2019]. 
	
Axelsson, C. (2010). Kvinnobrist slår mot byggbolag | SvD. [online] SvD.se. Available at: 
https://www.svd.se/kvinnobrist-slar-mot-byggbolag [Accessed 7 Apr. 2019]. 
	
Bergold, J. (2018). Kvinnlig fägring och machokultur?. Sverige: Landsorganisationen i 
Sverige, pp.1-31. 
	
Bergström, I., Bergleva, I., Sandberg, T. and Vikenmark, S. (2007). Distribution of sexes by 
education and profession 1990–2030. Statistics Sweden: , Forecast Institute Box 24300 SE-
104 51 Stockholm, pp.1-72. 
	
Bergqvist & Lindholm, L. (2015). Machokulturen är en belastning | SvD. [online] SvD.se. 
Available at: https://www.svd.se/machokulturen-ar-en-belastning [Accessed 2 Apr. 2019]. 
	
Byggledarskap.se. (2014). Byggbranschen och samhället. [online] Available at: 
http://byggledarskap.se/wp-content/uploads/byggbranschen-och-samhallet.pdf [Accessed 9 
May 2019]. 
	
Byggtjänst.se. (2014). Fakta om kvinnor och män i byggbranschen. [online] Available at: 
https://byggtjanst.se/contentassets/4a2bfbe9417e4dfdaaf57d0a7a56f9d3/sv_byggind_faktabla
d-kvinnor-
man.pdf?fbclid=IwAR2oCNMwGJYF368VR0Ex4iLUJstjSmyF7cyx92v7rDl5h5bScyQIvZW
FneQ [Accessed 9 May 2019]. 
	
Callerstig & Rönnblom, A. (2016). Om jämställdhetsforskning | Nationella sekretariatet för 
genusforskning. [online] Genus.se. Available at: https://www.genus.se/kunskap-om-
genus/om-jamstalldhet/ [Accessed 27 Mar. 2019]. 
	
Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas (2008): Visuell retorik. Bilden i reklam, nyheter och 
livsstilsmedia. Malmö: Liber. 
	
Cettner, A. (2007) Kvinnors erfarenheter som civilingenjörer i byggbranschen. Luleå 
University of Technology. 
	
Conger, C. (n.d.). Do men really have more upper body strength than women?. [online] 
HowStuffWorks. Available at: https://health.howstuffworks.com/wellness/diet-
fitness/personal-training/men-vs-women-upper-body-strength.htm [Accessed 6 Apr. 2019]. 
 
Dehre, S. and Pålsson, L. (2015). Kvinnor ställer krav för att stanna på bygget. [online] 
Byggindustrin. Available at: http://byggindustrin.se/artikel/karriar/kvinnor-staller-krav-att-
stanna-pa-bygget-21841# [Accessed 2 Apr. 2019]. 
	
Fellows, Richard. & Liu, Anita. (2009) ”Research methods for construction”, Chichester: 
Blackwell Publishing Ltd 



49		

	
Havung, Margareta (2005). Möjligen är det så att man är lite exklusiv – mannen i kvinnornas 
förskola. I Norberg, Marie (red). Manlighet i fokus – en bok om manliga pedagoger, pojkar, 
och maskulinitetsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber AB. [Accessed 1 Apr. 
2019]. 
	
Isaksson, A., Börjesson, E., Gunn, M., Andersson, C. and Ehrnberger, K. (2017). Norm 
Critical Design and Ethnography: Possibilities, Objectives and Stakeholders. Sociological 
Research Online, [online] 22(4), pp.232-252. https://doi.org/10.1177/1360780417743168 
[Accessed 25 Mar. 2019]. 
	
Jacobson, Maria (2005): Young People and gendered media messages. Göteborg: The 
international Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborgs Universitet. 
 
Janssen, I., Heymsfield, S., Wang, Z. and Ross, R. (n.d.). Skeletal muscle mass and 
distribution in 468 men and women aged 18–88 yr. Journal of Applied Physiology, [online] 
89(1), pp.81-88. Available at: 
https://www.physiology.org/doi/full/10.1152/jappl.2000.89.1.81 [Accessed 9 Apr. 2019]. 
	
Jeppsson, R. (2017). Lika svåra yrken – men olika löner - Barometern. [online] Barometern. 
Available at: http://www.barometern.se/kalmar/lika-svara-yrken-men-olika-loner/ [Accessed 
1 Apr. 2019]. 
	
Jämställ.nu. (2013). Genussystem | Jämställ.nu. [online] Available at: 
http://www.jamstall.nu/fakta/genussystem/ [Accessed 3 May 2019]. 
 
Jämställdhetsmyndigheten. (2019). Sveriges jämställdhetspolitik. [online] Available at: 
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/sveriges-
jamstalldhetspolitik?fbclid=IwAR37I2iWdf0yL4En_NEYtwsxtMwFMumtueKn279AKzYnb
0k9_PND0RFPl64 [Accessed 2 Jul. 2019]. 
	
Lövkrona, I. and Rejmer, A. (n.d.). Normkritik. Inger Lövkrona & Annika Rejmer, pp.133-
142. 
 
Merriam, B. S. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 
	
Miller, A., MacDougall, J., Tarnopolsky, M. and Sale, D. (1993). Gender differences in 
strength and muscle fiber characteristics. European Journal of Applied Physiology and 
Occupational Physiology, [online] 66(3), pp.254-262. Available at: 
https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00235103 [Accessed 5 Apr. 2019]. 
	
Ne.se. (2019). norm - Uppslagsverk - NE.se. [online] Available at: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/norm [Accessed 7 Apr. 2019]. 
	
Powell, A. and Sang, K. (2013). Equality, diversity and inclusion in the construction industry. 
Construction Management and Economics, [online] 31(8), pp.795-801. Available at: 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01446193.2013.837263?needAccess=true 
[Accessed 23 Mar. 2019]. 
	



50		

Scb.se. (2010). Könsstruktur per utbildning. [online] Available at: 
https://www.scb.se/statistik/_publikationer/uf0521_1990i30_br_a40br1001.pdf [Accessed 4 
May 2019]. 
 
Sjöström, A. (2015). Stress och bristande ledarskap. [online] Byggvärlden. Available at: 
https://www.byggvarlden.se/stress-och-bristande-ledarskap-90511/nyhet.html [Accessed 1 
Apr. 2019]. 
 
Sjögren, J. and Sjöberg, L. (2014). Ordination: Vardagsfeminism: handbok i jämställdhet 
hemma och på jobbet. Bokförlaget Forum. 
	
Sjöström, A. (2015). Stress och bristande ledarskap. [online] Byggvärlden. Available at: 
https://www.byggvarlden.se/stress-och-bristande-ledarskap-90511/nyhet.html [Accessed 1 Apr. 2019]. 
 
Virgin, K. (2016). Branschen gör upp med machokulturen. [online] Ingenjoren.se. Available 
at: http://www.ingenjoren.se/wp-content/uploads/2017/11/Branschen-g%C3%B6r-upp-med-
machokulturen.pdf [Accessed 2 Apr. 2019]. 
	
Virgin, K. (2017). Kvinnor i byggbranschen berättar om trakasserier. [online] Ingenjören. 
Available at: http://www.ingenjoren.se/2017/12/01/kvinnor-i-byggbranschen-berattar-om-
trakasserier/ [Accessed 31 Mar. 2019]. 
	
Vries, R. (n.d.). Jägarstenålder. [online] SO-rummet. Available at: https://www.so-
rummet.se/kategorier/jagarstenalder [Accessed 7 Apr. 2019]. 
	
Åkesson & Produktion, E. (2016). Del 5 Normer, normmedvetenhet och normkritik. [online] 
Larportalen.skolverket.se. Available at: 
https://www.skolverket.se/download/18.653ebcff16519dc12ef362/1539586793376/Normer-
normmedvetenhet-och-normkritik.pdf [Accessed 25 Mar. 2019]. 
	

 

 

 

 

 

 

 

 



51		

KAPITEL IX BILAGOR 
 

Intervjufrågorna till Grupp A: 

 

1. Kan du berätta lite kort om din resa i branschen och hur kommer det sig att du valde 

att arbeta på Derome? 

2. Hur ser din arbetsgrupp ut?  Finns det många yrkesarbetande kvinnor i din 

arbetsgrupp?  

3. Varför har du valt att inte jobba inom hantverksyrkena?  

4. Tror du att det finns vissa normer som kvinnorna måste följa, som männen inte 

behöver?  

5. Det finns en studie som visar att cirka 9 % av alla som söker till bygg och 

anläggningsprogrammet är kvinnor men att endast 1,5 % av dessa väljer att jobba med 

produktion d.v.s. inom hantverksyrkena. Vad tror du det beror på?  

6. Känner du att det arbete du utför uppskattas och hur tror du situationen hade sett ut 

ifall du var en man? 

7. Känner du att du har möjlighet att avancera till ledande positioner inom 

organisationen? Den typiska stereotypen är att en chef ska vara vit, heterosexuell 

medelålders man. 

8. Tycker du att Derome gör tillräckligt för att se till att öka könsfördelningen? Hur tror 

du Derome är i jämförelse med andra företag? 

9.  Vad tror du är nästa steg för att förbättra jämställdheten i branschen? 

10. Hur tror du företaget kan vinna på att öka jämställdheten?  
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Intervjufrågorna till Grupp B:  
 

1. Kan du berätta lite kort om din resa i branschen och hur det kommer sig att du valde 

att arbeta på Derome.  

2. Hur ser din arbetsgrupp ut?  Finns det många yrkesarbetande kvinnor i din 

arbetsgrupp?  

3. Upplever du någonsin att du blir orättvist behandlad? Har det uppstått en situation en 

sådan händelse på Derome?  

4. Finns det vissa normer som kvinnorna måste följa, som männen inte behöver?  

5. Känner du att det finns vissa situationer där du inte passar in? Till exempel om 

männen säger vissa skämt, eller att männen pratar om ämnen som inte intresserar dig 

lika mycket?  

6. Det finns en studie som visar att cirka 9 % av alla som söker till bygg och 

anläggningsprogrammet är kvinnor men att endast 1,5 % av dessa väljer att jobba med 

produktion d.v.s. inom hantverksyrkena. Vad tror du det beror på?  

7. Känner du att det arbetet du utför uppskattas och hur tror du det hade varit ifall du var 

en man? 

8. Hade du kunnat jobba som hantverkare för resten av ditt liv?  

9. Känner du att du har möjlighet att avancera till ledande positioner inom 

organisationen? Den typiska stereotypen är att en chef ska vara vit, heterosexuell 

medelålders man 

10. Tycker du att Derome gör tillräckligt för att se till att öka könsfördelningen? Hur tror 

du Derome är i jämförelse med andra företag? 

11. Vad tror du är nästa steg för att förbättra jämställdheten i branschen? 

12. Arbetas det något på att öka gemenskapen i arbetsgruppen? (anordnas det exempelvis 

aktiviteter utanför arbetet?) 

13. Hur tror du företaget kan vinna på att öka jämställdheten?  
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