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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Så uppnår byggbranschen jämställdhet: En studie om den decentraliserade 

organisationsstrukturens betydelse för jämställdhet. 

 

Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi inriktning ledarskap, 15 hp  

 

Författare: Jessica Gustavsson & Sara Lundgren  

 

Nyckelord: Decentraliserad organisationsstruktur, jämställdhet  

 

Problemformulering: Vilken betydelse har en decentraliserad organisationsstruktur för 

jämställdheten i byggbranschen på tjänstemannasidan? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva den decentraliserade organisationsstrukturens 

betydelse för arbetet mot ökad jämställdhet inom byggbranschen på 

tjänstemannasidan.  Genom ökad förståelse för detta strävar vi efter att utveckla ett teoretiskt 

ramverk för företag inom byggbranschen med en decentraliserad organisationsstruktur så att de 

kan förverkliga visionen om ökad jämställdhet i synergi med det globala målet jämställdhet till 

år 2030. 

 

Metod: I denna studie användes en abduktiv forskningsansats. Vidare har en kvalitativ studie 

genomförts där vi har intervjuat åtta respondenter på två olika företag som verkar inom 

byggbranschen och har en decentraliserad organisationsstruktur. Litteraturstudien genomfördes 

genom att samla in teorier från tidigare forskningsstudier.  

 

Slutsats: Resultatet av denna studie visar på att den decentraliserade organisationsstrukturen 

har betydelse för jämställdhet. Den decentraliserade organisationsstrukturen har betydelse för 

medarbetares motivation, arbetstillfredsställelse och trivsel samtidigt som goda relationer 

mellan medarbetare främjas. Vidare medför organisationsstrukturen innovation samt eliminerar 

förutfattade meningar om könsrollerna vilket har betydelse för jämställdhetsarbetets framgång.  
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1. INLEDNING 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

 

De globala målen är den mest ambitiösa agendan som någonsin har tagits fram i världens länder 

för att uppnå hållbar utveckling (UNDP, 2019). De globala målen syftar till att uppnå fyra 

huvudsakliga mål till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, 

främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Av agendans totala 17 mål är det femte målet i 

agendan jämställdhet vilket motiveras av jämställdheten som en förutsättning för en hållbar och 

fredlig utveckling och innefattar rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. 

Jämställdhet bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling och är avgörande för att 

människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. Ett av delmålen i det femte globala 

målet är att säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Detta 

innebär ett krav på att kvinnor fullt och faktiskt har lika möjligheter till ledarskap på alla 

beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. (UNDP, 2019). 

 

Regeringen har som mål att till år 2030 öka jämställdheten inom byggbranschen som historiskt 

sett och än idag domineras av män. För att uppnå ökad jämställdhet skall minst 25 procent av 

de som rekryteras inom branschen vara kvinnor innan år 2030. År 2018 var 8,6 procent av alla 

anställda i byggbranschens kvinnor, vilket motsvarar att färre än en av tio är kvinna inom 

branschen. (Regeringskansliet, 2018). Könsfördelningen är mycket varierande inom olika 

yrkesgrupper i branschen. Jämställdheten bland yrkesarbetare inom bygg och produktion är 

betydligt mindre än vad den är inom ledningsgrupper för företag i byggbranschen. På 

tjänstemannasidan på de större byggföretagen ökar antalet kvinnor markant men ökningen är 

inte tillräckligt stor för att arbetet mot ökad jämställdhet ska bromsas. För att locka fler kvinnor 

till branschen måste alla företag aktivt arbeta med jämställd rekrytering samt göra 

byggföretagen mer attraktiva och trivsamma för kvinnor att arbeta på (Sveriges byggindustrier, 

2018).  

 

Kunskap och medvetenhet är två avgörande faktorer för att möjliggöra förändringar. (Wahl & 

Höök, 2007). Däremot är inte kunskap och medvetenhet alltid tillräckligt gällande 

jämställdhetsförändringar då det kan finnas motstånd till förändringar hos det manliga könet. 

Detta är baserat på att männen har ett statistiskt överläge och således förlorar på att jämna ut 

könsfördelningen då deras status och makt sjunker i takt med att fler kvinnor träder in i 

branschen. Inställningen och attityderna hos medarbetare i branschen utgör ett hinder för att 

öka jämställdheten och detta är en av anledningarna till att byggbranschen än idag domineras 

av män. (Wahl & Höök, 2007). 

 

Regeringen beskriver byggbranschens maktstruktur som destruktiv och med en machokultur. 

En kvinnoföraktande företagskultur är utestängande mot kvinnor och för att kvinnor ska söka 

sig till branschen och vilja stanna kvar i den måste företagskulturen bli mer sund och 

inbjudande. (Regeringskansliet, 2018). En decentraliserad organisationsstruktur tillåter och 

uppmuntrar samtliga medarbetare till delaktighet och ansvar. I dagens samhälle är det attraktivt 
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för arbetstagare att jobba under dessa förutsättningar då det skapar motivation och höjer 

arbetstillfredsställelsen för individen. (Conger & Pearce, 2003). Vi lever i en globaliserad värld 

som är under ständig förändring. Företag som vill utvecklas i samma takt som samhället måste 

anpassa och modernisera sig efter rådande förutsättningar och våga vara innovativa. I dagens 

samhälle är en decentraliserad organisationsstruktur fördelaktig för att företag ska kunna ta 

snabba beslut och vara konkurrenskraftiga på marknaden (Wictor, 2012). En decentraliserad 

organisationsstruktur har blivit allt mer vanlig och har påvisats öka effektiviteten inom 

industriella företag. Genom korta beslutsvägar och delaktighet bland medarbetarna blir 

organisationen mer effektiv och blir därför med stor sannolikhet mer framgångsrik. (Andersen, 

2004). Medarbetare finner inre motivation när de får ta ansvar och involveras i besluts- och 

planeringsprocesser och detta är en stor anledning till att en decentraliserad 

organisationsstruktur med stor sannolikhet medför positiva effekter för medarbetarnas 

prestationer och trivsel men även för företagets framgång. (Wictor, 2012). 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 

Tidigare forskning inom detta ämnesområde har fokuserat på (I) den decentraliserade 

organisationsstrukturens påverkan på jämställdhet, (II) manligt och kvinnligt ledarskap, (III) 

beslutsvägarnas roll inom organisationen, (IV) könsmärkning av ledarskap och (V) rekrytering 

av kvinnor. Det är med hänsyn till tidigare forskning inom ämnesområdet som vår 

forskningslucka har uppkommit, vilken presenteras i (VI) vår forskningslucka.  

 

Avseende den decentraliserade organisationsstrukturens påverkan på jämställdhet (I) visar 

tidigare forskning att valet av organisationsstruktur har betydelse för jämställdheten i företaget. 

Faktorer som organisationsstrukturen, processer, arbetet i praktiken och beslutsfattare utgör 

enligt Stamarski och Son Hing (2015) grunden till könsdiskriminering. Studien beskriver 

ojämställdhet på arbetsplatser och effekterna av organisationsstrukturen, processer, arbetet i 

praktiken och beslutsfattarnas sexism. Resultatet av studien menar på att företag måste fokusera 

på dessa faktorer för att uppnå ökad jämställdhet då de har stor inverkan på beslutsfattarnas 

sexism. (Stamarski & Son Hing, 2015). Organisationens uppbyggnad har genom tiderna skapats 

till stor del av och för män, vilket gör att dess praxis speglar mäns erfarenheter, beteenden och 

livssituationer. På grund av detta påverkas organisationsstrukturen av en könsbestämd social 

ordning vilken skapar ojämställdhet och mansdominans. (Ely & Meyerson, 2000).  

 

Joan Acker är en av de forskare som har studerat organisationsstrukturens påverkan på 

jämställdhet.  Genom sina forskningsstudier har hon tagit fram teorier om könsneutrala 

organisationer. Hon beskriver organisationsstrukturen som icke könsneutral och att ledarskap 

traditionellt sätt likställts med maskulinitet. Den hierarkiska organisationsstrukturen är mindre 

könsneutral än den decentraliserade och resultatet av studien menar att hierarkiska 

organisationer bör avskaffas och Företag bör istället arbeta efter en decentraliserad 

organisationsstruktur där samtliga medarbetare, oavsett kön, får vara delaktiga och påverka. 

(Acker, 1990). En forskningsstudie utförd av Skinner (2006) undersökte kvinnors möjlighet till 

arbetsmässig utveckling. I studien testades effekterna av ett icke jämställt företagsklimat på 

medarbetarnas motivation och strävan mot att utvecklas och avancera. Resultatet av studien 
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menar att en decentraliserad organisationsstruktur främjar kvinnligt ledarskap eftersom 

strukturen präglas av delaktighet, mentorskap och öppenhet. Vidare har Chin (2015) utfört en 

kvalitativ forskningsstudie om jämställdheten mellan kvinnor och män avseende deras 

ledarskapsstil beroende på organisationsstrukturen i företaget. Resultatet visar att 

organisationsstrukturen påverkar hur manligt respektive kvinnligt ledarskap uppfattas. I 

hierarkiska organisationer uppfattas det manliga ledarskapet som mer framgångsrikt än det 

kvinnliga. I decentraliserade organisationer är uppfattningen av det manliga och kvinnliga 

ledarskapet mer likartat men vid misslyckanden faller uppfattningen av kvinnors kompetens, 

status, dominans och interpersonella färdigheter i större grad än männens. Forskningsstudien 

påvisar att kvinnligt ledarskap hindras av organisationsstrukturen oberoende av deras enskilda 

val av ledarskapsstil. (Chin, 2015). 

 

Manligt och kvinnligt ledarskap (II) är ett mycket omdiskuterat ämne. Skillnaden mellan 

framgången hos manliga och kvinnliga ledare kan bero på det obestridliga förhållandet mellan 

den kvinnliga könsrollen och ledarrollen (Johnson, Murphy, Zewdie & Reichard (2006).  

Forskning menar att kvinnliga ledare har större möjligheter att nå framgång i en organisation 

med decentraliserad struktur då denna tillåter delaktighet, mentorskap och öppenhet (Skinner, 

2006). Johnson et al. (2006) identifierar i sin studie stereotypiska manliga och kvinnliga ledare 

och beskriver förekommande fördomar i samband med kön och utvärderingen av ledaren inom 

organisationen. Resultatet av studien menar att kvinnligt ledarskap är starkt associerad med 

känslighet medan styrka och makt förknippas med det manliga ledarskapet. För att en kvinna 

ska lyckas som ledare behöver hon uppvisa både känslighet och styrka medan en man endast 

behöver påvisa styrka för att uppfattas som framgångsrik (Johnson et al. 2006). Vidare pekar 

Powell (2011) på att personliga egenskaper såsom oberoende, beslutsamhet och aggressivitet 

är förknippade med manligt effektivt ledarskap medan egenskaper som vårdnad, känslighet och 

medkänsla associeras med kvinnligt ledarskap. En studie av Stelter (2002) förklarar skillnader 

mellan ledarskapsbeteenden och effektivitet hos kvinnliga respektive manliga ledare. Kvinnor 

är naturligt socialiserade mot deltagande ledarskap och samverkande gruppledning och de 

besitter ofta kvalitativa interpersonella färdigheter. Resultatet av forskningen visar att kvinnliga 

ledare som arbetar inom en mansdominerad organisation använder dessa färdigheter i sitt 

ledarskap i mindre utsträckning då förväntningarna om ledarskapsstilarna speglar de maskulina 

förväntningarna. (Stelter, 2002). Forskning om kvinnliga ledarskapsstilar menar att kvinnor i 

större utsträckning anstränger sig för att tillgodose sitt beteende mot de förknippade kraven som 

ställs på en kvinna som ledare vilket kan leda till att deras ledarskapsstilar skiljer sig från 

männens. Studien visade även på att kvinnor använder sig av en mer demokratisk ledarskapsstil 

och nyttjar belöningssystem i större utsträckning än männen, vilket kan leda till högre 

effektivitet och ett mer uppskattat ledarskap (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001).  

 

Tidigare forskning om beslutsvägarnas roll inom organisationen (III) har resulterat i det faktum 

att världen numera är globaliserad och att snabba beslutsvägar krävs för att organisationer ska 

arbeta effektivt. (Edwards, Robinson, Welchman & Woodall, 2006). Wictor (2012) bekräftar i 

sin studie att en decentraliserad organisationsstruktur bidrar till snabbare beslutsvägar då 

samtliga medarbetare inom organisationen uppmanas till deltagande och beslutsfattande. 

Rickardson, Venderbeg, Blum & Roman (2002) menar på att åtgärder och beslutsfattande sker 
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med högre effektivitet i en decentraliserad organisationsstruktur. De argumenterar i sin studie 

för att en hierarkisk organisationsstruktur med auktoritär kontroll medför mindre tidseffektivitet 

då fler parter ska involveras i aktuella problem och skaffa kunskap och förståelse för situationen 

innan ett beslut kan fattas (Richardson, Venderberg, Blum & Roman, 2002).  

 

Decentralisering bidrar till större tillgänglighet av information för organisationens medarbetare. 

Då medarbetarna har tillgång till nödvändig information kan snabbare och bättre beslut fattas 

eftersom färre personer behöver involveras i beslutsfattandet men de som är involverade har 

goda förutsättningar för att kunna fatta ett korrekt beslut. (Malone, 1997). Den decentraliserade 

organisationsstrukturen präglas av ett demokratiskt ledarskap där medarbetare på lägre nivåer 

tillåts vara delaktiga, ta ansvar och fatta egna beslut (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

Tidigare forskning visar på att kvinnor upplever högre arbetstillfredsställelse i en organisation 

som leds med och tillåter demokrati bland de anställda. I takt med att medarbetare på samtliga 

nivåer inom organisationen får möjlighet att delta i beslutsfattande och påverka ledarskapet och 

sin position i företaget försvinner den stereotypiska bilden av hierarkiskt manligt ledarskap och 

mansdominerade organisationer (Edwards et al, 2006). 

 

Studier visar hur könsmärkning av ledarskap (IV) bibehåller den stereotypiska bilden av manligt 

ledarskap. Billing & Alvesson (2000) skriver i sin forskningsstudie om könsmärkning av 

ledarskap att ledarskap som utövas av kvinnor är värdefullt i motsats till världens 

konventionella idéer om det manliga ledarskapet. Studien visar att den stereotypiska bilden av 

ledarskap bör brytas och istället bör vara mer öppen för jämställdhet där kvinnor och män 

arbetar under samma förutsättningar och med lika rättigheter och möjligheter. (Billing & 

Alvesson, 2000). Höök (2001) bekräftar i sin studie att ledarskap präglas av en manlig norm, 

som kan förklaras genom att det finns en överenskommelse mellan konstruktioner av ledarskap 

och konstruktioner av manlighet vilket gör att det manliga ledarskapet privilegieras som neutral 

och objektiv. Detta innebär vidare att kvinnor konstrueras som bärare av kön och blir därmed 

också komplementära i förhållande till männen. (Höök, 2001). Bierema (2016) verifierar i sin 

studie att ledarskap är situationsberoende och att personer i ledande position reagerar på 

situationer utefter strategier och principer som lämpar sig för den givna situationen. 

Fortsättningsvis menar Bierema (2016) att kvinnor dubbelbestraffas av det ideala manliga 

ledarskapet eftersom kvinnor först måste anpassa sig efter en (oftast befintlig) manlig 

företagskultur, följt av anpassning av sitt ledarskap efter det manligt ideala ledarskapet. Powell 

(2011) instämmer och menar att majoriteten väljer en manlig ledare framför en kvinnlig 

eftersom de bär uppfattningen om att den stereotypiska manliga ledaren är mer effektiv än den 

kvinnliga ledaren. Organisationsstrukturens betydelse spelar en stor roll och teorier om 

könsneutrala organisationer har forskats fram, då organisationsstrukturer är icke könsneutrala 

och att ledarskap traditionellt sätt likställs med maskulinitet (Acker, 1990).  

 

Företag inom byggbranschen satsar numera starkt på rekrytering av kvinnor (V). För att kunna 

uppnå regeringens mål att till år 2030 öka jämställdheten inom branschen, ska minst 25 procent 

av de rekryterade vara kvinnor (Regeringskansliet, 2018). Ytterligare forskningsstudier 

beskriver att det har gjorts stora satsningar på rekrytering av kvinnor för att öka jämställdheten, 

trots detta är kvinnor mer maktlösa än männen. Orsaken till detta faktum är enligt Ely & 
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Meyerson (2000) organisationsstrukturen. Den senaste undersökningen avseende 

könsfördelningen inom byggbranschen är en statistisk undersökning av Sveriges byggindustrier 

(2017) mellan år 2010–2014. Av närmare 322 500 medarbetare inom byggbranschen var 

ungefär 294 800 män och drygt 27 700 kvinnor, vilket motsvarar att andelen kvinnor i 

byggbranschen endast var 8,6 procent. Studien visar att andelen kvinnor har ökat från år 2010 

till år 2014, framförallt på tjänstemannasidan, men byggbranschen är fortfarande inte en 

jämställd bransch på långa vägar (Sveriges byggindustrier, 2017).   

 

Byggbranschen är ojämställd och i allmänhet hämmas kvinnor av organisationsstrukturen som 

tillämpas då den präglas av en könsbestämd social ordning som skapar ojämställdhet och 

mansdominans (Ely & Meyerson, 2000). Med stöd i detta förekommer ett praktiskt problem. 

Det finns befintliga forskningsstudier som behandlar ämnesområdet decentraliserad 

organisationsstruktur och jämställdhet. Trots tidigare forskningsstudier, vilka menar att en 

decentraliserad organisationsstruktur har betydelse för arbetet mot ökad jämställdhet, är 

forskningen som beskriver vilken betydelse en decentraliserad organisationsstruktur har för 

jämställdheten på tjänstemannasidan inom byggbranschen och hur den skulle kunna användas 

i byggföretag för att öka jämställdheten bristfällig. Därav förekommer ett teoretiskt problem då 

tidigare forskning inte behandlar vår forskningslucka. Vidare förekommer det inte några 

empiriska resultat inom ämnesområdet vilket medför att ett empiriskt problem förekommer. Vi 

ser stora möjligheter med att öka jämställdheten inom byggbranschen på tjänstemannasidan 

med hjälp av att förstå den decentraliserade organisationsstrukturens betydelse för 

jämställdheten och hur den kan tillämpas i byggföretag, och det är detta som slutligen utgör vår 

forskningslucka (VI).  

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 

 

Vilken betydelse har en decentraliserad organisationsstruktur för jämställdheten i 

byggbranschen på tjänstemannasidan? 

1.4 SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att beskriva den decentraliserade organisationsstrukturens 

betydelse för arbetet mot ökad jämställdhet inom byggbranschen på 

tjänstemannasidan.  Genom ökad förståelse för detta strävar vi efter att utveckla ett teoretiskt 

ramverk för företag inom byggbranschen med en decentraliserad organisationsstruktur så att 

de kan förverkliga visionen om ökad jämställdhet i synergi med det globala målet jämställdhet  

till år 2030.  
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 

 
Tjänstemannasidan  

 

Tjänsteman kan förklaras som en löntagare med vanligen arbetsledande eller förvaltande arbete 

(NE, 2019). I vår uppsats avgränsar vi begreppet tjänstemannasidan i byggbranschen som den 

del av organisationen som arbetar med ledande, strategiska, administrativa och förvaltande 

tjänster främst med utgångspunkt från kontor. Tjänstemannasidan avser alltså inte den del av 

organisationen som arbetar med produktion i vår uppsats.  

 

Jämställdhet på ett arbetsmässigt plan   

 

I vår uppsats använder vi begreppet jämställdhet som en avgränsning till det arbetsmässiga 

perspektivet. Jämställdhet gäller på flera olika plan, såsom arbete, utbildning, inflytande i 

politiken, ansvar för barn med mera (NE, 2019) men i denna uppsats avses enbart det 

arbetsmässiga perspektivet.  

1.6 CENTRALA BEGREPP 

 

Jämställdhet   

 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom alla väsentliga områden i livet (Sundgren & Forsberg, 2019). Jämställdhet används för att 

beskriva förhållandet mellan kvinnor och män (LRF, 2017).  

 

Decentraliserad organisationsstruktur   

 

I en decentraliserad organisationsstruktur förskjuts makt och ansvar nedåt bland 

organisationens samtliga anställda. Denna förskjutning av ansvar ger medarbetarna möjlighet 

till större delaktighet vid beslutsfattande samt möjlighet att påverka sitt dagliga arbete. 

Beslutsvägarna är korta genom att beslut fattas av medarbetare som har nära anknytning till det 

berörda området (Mintzberg, 1979). 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I den teoretiska referensramen presenteras teorier från tidigare studier som tillsammans utgör 

grunden för vår empiriska studie och intervjuunderlag. Den teoretiska referensramen är 

indelad i två teman; decentraliserad organisationsstruktur och jämställdhet. Det är dessa två 

teman som slutligen utgör utgångspunkten i vår egen analysmodell (se figur 2.2).   

 

 
Figur 2.1 Överblick av den teoretiska referensramen. 

2.1 DECENTRALISERAD ORGANISATIONSSTRUKTUR 

2.1.1 ORGANISATIONSSTRUKTURENS UPPBYGGNAD 

 

Organisationsstrukturen beskriver hur en organisation är uppbyggd och hur den styrs genom 

olika mönster av kommunikation, auktoritet, roller och relationer. Syftet med en 

organisationsstruktur är att underlätta informationsflödet mellan alla involverade parter och på 

detta vis förenkla beslutsfattande samt att effektivisera samordningen inom organisationen 

(Duncan, 1979). Enligt Contingency theory kan organisationsstrukturen se olika ut beroende på 

den situation som organisationen befinner sig i (Pennings, 1975; Jokipii, 2010). Contingency 

theory grundar sig i att varje enskild organisation måste utforma sin egen organisationsstruktur 

med hänsyn till vad som är lämpligt för just dem, eftersom en struktur kan medföra varierande 

konsekvenser för olika organisationer (Otley, 2016). Detta resonemang bekräftas av Duncan 

(1979) som också menar på att organisationsstrukturen utformas efter rådande omständigheter 

och förutsättningar vilket gör att organisationsstrukturen är unik för varje enskilt företag. 

Organisationsstrukturen utgör en betydelsefull faktor för företagets marknadsposition då en 

organisation med förmågan att anpassa organisationsstrukturen efter situation får större 

konkurrensfördelar (Bustinza, Bigdeli, Baines & Elliot, 2015).  

 

Samordningen inom en organisation kan enligt Mintzberg (1980) ske på flertalet olika sätt. Ett 

tillvägagångssätt är att en individ, vanligtvis en chef, ger specifika order till sina medarbetare 

och därmed koordinerar deras arbetsuppgifter. En annan samordning kan ske genom att utforma 

standardiserade arbetsprocesser i form av regler och föreskrifter som ska följas av 
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organisationens samtliga medarbetare, alternativt genom att medarbetarna samordnar sitt eget 

arbete genom att kommunicera informellt med varandra, vilket innebär att medarbetarna 

kommunicerar på ett avslappnat och ledigt sätt med varandra.  

 

Vid utformandet av organisationsstrukturen finns det ett antal samordningsmekanismer som är 

betydelsefulla att ta ställning till (Mintzberg, 1980).  Den första mekanismen syftar till hur 

fördelningen av arbetsuppgifter ska ske och personalens kontroll och ansvar över dessa. 

Därefter bör företaget ta ställning till huruvida arbetsprocesser ska standardiseras genom regler, 

föreskrifter och arbetsinstruktioner. En annan viktig mekanism att ta ställning till är hur 

organisationen ska delas in i funktioner som sedan samlas under den strategiska toppen. 

Funktioner kan exempelvis delas upp utifrån arbetsprocess, plats, produkt eller affärsfunktion. 

Organisationen bör även behandla funktionens storlek samt antalet positioner inom respektive 

funktion. Val av system för planering och styrning utgör en viktig mekanisk vid utformandet 

av organisationsstrukturen. Slutligen är samordningsmekanismen angående utformningen av 

system för beslutsfattande av stor betydelse. Detta system kan utformas genom vertikal 

decentralisering, vilken fokuserar på att formellt beslutsfattande sker med auktoritet genom att 

kraften för beslutsfattande delegeras uppifrån och ned i en hierarkisk kedja. Alternativt kan 

systemet för beslutsfattande ske genom horisontell decentralisering som fokuserar på hur 

beslutsfattande sker informellt inom organisationen, utan att involvera auktoritet i samtliga 

beslut som fattas. Dessa två metoder kan med fördel kombineras på olika möjliga sätt och på 

så vis anpassas efter den enskilda organisationens specifika situation.  

2.1.2 DECENTRALISERAD ORGANISATIONSSTRUKTUR 

 

I en decentraliserad organisationsstruktur arbetar medarbetarna i självständiga, målstyrda team 

där ledarskapet är en ömsesidig process och delegeras inom teamet. Strukturen präglas av få 

hierarkiska nivåer och ett demokratiskt ledarskap där medarbetarna har stor möjlighet att 

påverka sitt egna dagliga arbete. Samtliga medarbetare uppmuntras till delaktighet och 

initiativtagande och ansvar delegeras även till medarbetare nedåt i organisationen. (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012). I en decentraliserad organisation har medarbetarna stor tillgång 

till information då detta är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna arbeta under den 

självständighet som råder i en decentraliserad organisationsstruktur. Graden av tillgång till 

information är en förutsättning för att kloka beslut ska kunna fattas och därför fattas beslut mer 

effektivt i en decentraliserad organisation där tillgången till information är nästintill 

obegränsad. (Malone, 1997). En av orsakerna till att tillgången till information är större i företag 

med en decentraliserad organisationsstruktur är de nära relationer som medarbetare och chefer 

har. Goda relationer och god kommunikation mellan företagets anställda medför att tillgången 

till information, resurser och stöd blir större då medarbetarna har en starkare vilja att dela med 

sig och hjälpa varandra för att tillsammans förbättra sina prestationer (Orgambidez-Ramos & 

Borrge-Ales, 2014).  

 

I en decentraliserad organisationsstruktur tillåts medarbetare på lägre nivåer att fatta beslut. Det 

är ofta fördelaktigt att fördela beslutsfattande nedåt i organisationen då medarbetarna på denna 

nivå är mer involverade och har större förståelse för problemet som ska lösas. Decentralisering 
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gör det möjligt att dra nytta av de lägre anställdas kunskaper och idéer vilket ofta förbises i 

hierarkiska organisationsstrukturer. Decentralisering medför även att snabbare åtgärder kan 

vidtas och att beslutsvägarna blir kortare. Det är tidskrävande att behöva vänta på ett 

godkännande från en icke involverad person som först behöver skaffa kunskap och förståelse 

för problemet och sedan utifrån detta kunna fatta ett beslut, därför är beslutsvägarna mer 

effektiva i en organisation med decentraliserad struktur. (Richardson, Venderberg, Blum & 

Roman, 2002). Decentralisering av kontroll och beslutsfattande kan däremot skapa problem om 

cheferna och medarbetarna på lägre nivåer inte är tillräckligt kompetenta för att på egen hand 

kontrollera och fatta de beslut om de problem som dyker upp (King, 1983).  

 

Trots att en decentraliserad organisationsstruktur kan uppfattas som relativt konkret, finns det 

fem olika typer av den decentraliserade organisationsstrukturen. Den första typen kallas Typ A 

och är den vertikala och horisontella centraliseringen, där enskilda individer, såsom en VD, har 

den övergripande makten i olika former av beslutsfattande. Denne individ besitter både formell 

och informell makt och avgör själv hur besluten ska koordineras vidare inom organisationen. 

Den andra typen kallas Typ B och är den selektiva horisontella decentraliseringen, där 

organisationen arbetar med standardiserade arbetsprocesser och innebär att den informella 

makten fördelas även till den strategiska ledningen eftersom de medverkar vid bestämmandet 

av arbetsprocesserna. Den tredje typen kallas Typ C och är den begränsade vertikala 

decentraliseringen, där organisationen är uppdelad i olika marknader och varje chef för 

respektive marknad ansvarar för de beslut som tas inom den givna marknaden. Typ C innebär 

inte att alla inom marknaden har makten att ta beslut, utan beslutsfattandet sker på chefsnivå 

för respektive marknad. (Mintzberg, 1980).  

 

Den fjärde typen kallas Typ D och är den selektiva och horisontella decentraliseringen, där 

makten delegeras till olika arbetsgrupper inom organisationen, samtidigt som varje arbetsgrupp 

selektivt väljer en expert inom området som tar de övergripande besluten. Typ D kräver att de 

olika experterna inom de olika arbetsgrupperna samarbetar väl för att få fram de bästa besluten 

med hjälp av de individer som arbetar med den givna uppgiften. Den femte och sista typen 

kallas Typ E och är den vertikala och horisontella decentraliseringen, där makten främst ligger 

hos den operativ kärnan i organisationen. Här tas besluten av alla de individer som har 

kompetens inom sitt område och anses därför bäst lämpad för att fatta beslut som rör sitt 

specifika område. (Mintzberg, 1980).  

 

Motsatsen till en decentraliserad organisationsstruktur är en hierarkisk struktur. Denna struktur 

präglas av att makt och ansvar fördelas i höjdled och beslut tas av de högre nivåerna i hierarkin 

(Caroli, Greenan & Guellec, 2001). I en hierarkisk organisationsstruktur har medarbetarna 

mindre ansvar, är mindre delaktiga i beslutsfattande och interaktionen mellan de olika leden är 

reducerade. Organisationen delas upp i olika funktioner där informationsflödet och 

interaktionen inom funktionen är mycket stark medan den är svagare funktionerna sinsemellan. 

Funktionerna har begränsad tillgång till information då denna flödar genom hierarkins samtliga 

nivåer och styrs av den strategiska ledningen. Beslutsvägar och processer blir längre i en 

hierarkisk organisation då den strategiska ledningen alltid ska involveras innan beslut kan fattas 

och åtgärder kan vidtas (Peterson, 2000). 
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Stabiliteten inom organisationen ökar genom att den strategiska ledningen styr och kontrollerar 

organisationens beslut och utförda prestationer. Trots att en hierarkisk organisationsstruktur 

medför större stabilitet och trygghet inom organisationen är det inte nödvändigt att strukturera 

organisationen med en ren hierarkisk struktur. (Peterson, 2000). En organisationsstruktur kan 

inte vara enbart hierarkisk eller decentraliserad, det finns ofta inslag av båda strukturerna 

oavsett vilken struktur som organisationen väljer att arbeta efter (Rust, 1919).  

2.1.3 EFFEKTER AV EN DECENTRALISERAD ORGANISATIONSSTRUKTUR  

 

Den decentraliserade organisationen har positiva effekter på medarbetarnas motivation. 

Människans motivation och tillfredsställelse är två viktiga faktorer att beakta vid utformandet 

av organisationsstrukturen då medarbetarna är en av de viktigaste resurserna som ett företag 

har tillgång till. Organisationsstrukturen och ledarskapet har betydelse för att maximera 

medarbetarnas trivsel, motivation och produktivitet. Medarbetarnas inställning till det 

demokratiska ledarskapet är en betydande faktor för arbetstillfredsställelsen och därför är det 

viktigt att organisationen själva tror på deras val av ledarskapsstil. Medarbetare med en positiv 

inställning till organisationens val av ledarskapsstil upplever också högre 

arbetstillfredsställelse. (Soonhee, 2002). Medarbetare tenderar att känna sig mer tillfredsställda 

i organisationer som styrs av ett demokratiskt ledarskap där alla får ta ansvar och vara delaktiga 

i beslut- och planeringsprocesser (Foels, Driskell, Mullen & Salas, 2000). Kvinnor i 

synnerlighet tenderar till att känna sig mer tillfredsställda av ett demokratiskt ledarskap (Foels 

et al, 2000; Eagly & Carli, 2003). Denna positivitet kan bero på att kvinnor har större sociala 

färdigheter och besitter bättre samarbetsförmåga än män (Eagly & Carli, 2003). Generellt sett 

så ökar medarbetarnas arbetstillfredsställelse när de upplever att de tillför värde till den 

strategiska planeringen i jämförelse med de medarbetare som inte tillåts tillföra värde (Soonhee, 

2002).  

 

En organisation med decentraliserad struktur strävar efter att uppnå empowerment bland 

medarbetarna (Yukl & Becker, 2006). Empowerment innebär att de anställda själva kan påverka 

sina arbetsuppgifter för att uppnå meningsfullhet och tillfredsställelse i arbetet. Större grad av 

påverkan av de egna arbetsuppgifterna medför ökat engagemang, bättre beslut, ökad kvalitet, 

innovativt tänkande och ökad jobbtillfredsställelse hos medarbetarna, vilket i sin tur leder till 

ökad motivation, bättre trivsel och högre effektivitet inom företaget. Empowerment bryter det 

traditionella styrsystemet för beslutsfattande och inflytande i organisationer. Människor är vana 

att efterfölja order och att den strategiska ledningen på ett självständigt plan fattar beslut och 

kontrollerar samtliga prestationer som utförs. Denna vana gör att empowerment kan skapa 

osäkerhet hos vissa medarbetare då det finns en rädsla i att bryta gamla mönster och våga ta 

eget ansvar och initiativ. (Yukl & Becker, 2006).  

 

Empowerment har visat sig ha en speciellt positiv inverkan på en kvinnas arbetstillfredsställelse 

och motivation (Varghese & AparnaRao, 2018). Då kvinnor får möjlighet till beslutsfattande, 

ansvarstagande och att själv påverka och styra sina arbetsuppgifter ökar deras 

arbetstillfredsställelse och motivation till att prestera med högre engagemang och leverera 

högre resultat. 
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2.1.4 DEN DECENTRALISERADE ORGANISATIONSSTRUKTURENS FRAMFART 

 

Det blir allt vanligare för företag att implementera en decentraliserad organisationsstruktur 

(Caroli et al, 2001). Den konventionella idén om hierarkiskt ledarskap och centraliserat 

beslutsfattande har länge dominerat men under de senaste åren har den decentraliserade 

organisationsstrukturen utmanat den konventionella hierarkiska organisationsstrukturen.  

 

De senaste årtiondena har tekniken utvecklats i ett radikalt tempo. De tekniska förändringarna 

i samhället medförde att företag tvingades anpassa sina organisationer och arbetssätt efter nya 

förhållanden. Byggbranschen blev beroende av högre flexibilitet och mer genomtänkta 

strategier, beslutsprocesser och arbetssätt. (Szentes, 2016). En av flera orsaker till denna 

förändring är att kommunikation och informationsdelning blev mer lättillgänglig och numera 

sker via telefon, uppkopplade plattformar och sociala medier. (Malone, 1997). Vidare krävdes 

välfungerande arbetsgrupper där empowerment och initiativtagande tilläts vilket ledde till att 

den decentraliserade organisationsstrukturen blev allt mer vanlig i byggbranschen under tiden 

som tekniken utvecklades (Malone, 1997; Szentes, 2016).  

 

Organisationsstrukturen har en betydande roll för företagets möjligheter att uppnå radikala 

innovationer, vilket syftar till att förändra aktiviteter och beteenden inom en organisation. 

Innovativa företag som ligger i framkanten av samhällets utvecklingsprocess indikerar att anta 

mindre hierarkiska organisationsstrukturer och istället arbeta mer decentraliserat där samtliga 

medarbetare deltar aktivt i beslutsprocesser. En decentraliserad organisationsstruktur främjar 

mångfald och större variation i medarbetarnas kunskap- och yrkesbakgrund, vilka är 

nödvändiga resurser för företagets innovationskapacitet. (Bello-Pintado & Bianchi, 2018). 

Vidare tenderar organisationer med en decentraliserad struktur, där medarbetarna är delaktiga i 

planering- och beslutsfattande processer, att nå större framgång vid förändringar då de är mer 

involverade i organisationen och mer flexibla till olika situationer som kan uppstå (Burnes, 

2004). 

 

En organisatorisk förändring kan vara svår för medarbetarna att hantera. Då individer till stor 

del identifierar sig själva med den organisation som de arbetar i kan en inre konflikt uppstå vid 

en större organisatorisk förändring. Då medarbetarna ofta identifierar sig med organisationens 

värderingar och delar deras kärnvärden är det viktigt att medarbetarna blir upplysta och 

medvetna om varför en förändring måste ske så att en positiv inställning till förändringen kan 

uppstå, både individuellt och i gruppen. (Gabriele et al., 2013). En positiv inställning till 

förändringen som ska genomföras är en avgörande faktor för att förändringen ska bli 

framgångsrik (Wahl & Höök, 2007). 
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2.2 JÄMSTÄLLDHET 

2.2.1 JÄMSTÄLLDHET I SAMHÄLLET 

 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika stor makt att påverka både sina egna liv samt 

samhället i stort. Jämställdhet kan delas in i två undergrupper; dels kvantitativ jämställdhet som 

innebär att kvinnor och män har en jämn fördelning inom alla områden i samhället och dels 

kvalitativ jämställdhet som innebär att de kunskaper, erfarenheter och värderingar som både 

kvinnor och män besitter ska genomsyra hela samhället (SCB, 2018). Jämställdhet har inte alltid 

varit en självklarhet utan det har blivit ett vanligare forskningsämne inom samhällsvetenskapen 

på senare år. Sverige toppar i nuläget EU:s jämställdhetsindex med 82,6 poäng av 100 möjliga. 

Det generella snittet i EU är på 66,2 poäng. Utfallet visar på att utvecklingen sker långsamt men 

att Sverige ändå är på god väg mot att bli ett mer jämställt land (Regeringskansliet, 2017). 

 

Den sociala könsbestämda ordningen skapas och upprätthålls av samhällets sociala 

konstruktioner. Samhället kan delas in i tre nivåer; individuell, interaktionell och institutionell 

nivå. På den individuella nivån bestäms vanligtvis könet utifrån en internalisering av antingen 

en kvinnlig eller manlig identitet där individens kropp och form har den största betydelsen för 

avgörandet. På den interaktionella nivån bestäms könen utifrån stereotypiska uppfattningar om 

kvinnor och män genom att den sociala konstruktionen i samhället har skapat en kultur som 

ligger till grund för vilka förväntningar människor har på sig själva och andra. (Risman & 

David, 2013). Den institutionella nivån innefattar delvis organisationer och dessa är en stor 

anledning till både social och ekonomisk ojämställdhet.  I organisationer skapas och 

upprätthålls den könsbestämda ordningen och ojämställdheten genom så kallade inequality 

regimes. Inequality regimes innebär organisatoriska processer, handlingar och åsikter om bland 

annat fördelning av makt och kontroll. (Risman & David, 2013; Acker, 2006). En förändring 

mot ökad jämställdhet är en stor utmaning på grund av ekonomiska intressen och samhällets 

sociala konstruktioner av könsbestämda identiteter vilka till stor del skapas inom 

organisationer. Därför måste organisatoriska förändringar ske för att uppfattningen av den 

sociala könsbestämda ordningen i samhället ska bli mer jämställd (Acker, 2006).  

 

Samhällets sociala konstruktioner utgör grunden för hur kvinnor och män uppfattas och de 

förväntningar som de har på sig. De sociala konstruktionerna kan delas in i två principer, 

separationen mellan könen samt den överlägsna status som det manliga könet bär. När en 

arbetsplats är starkt förankrad till det manliga könet, sjunker status och lön i takt med att fler 

kvinnor kommer in i branschen. Dessa förändringar är ofördelaktiga för män vilket resulterar i 

att de antingen lämnar branschen alternativt att de har en negativ inställning till att öka 

jämställdheten. Den manliga statusen medför att män kan kontrollera kvinnors inflytande och 

beslutsfattande på arbetsplatsen. (Andersson, Hussénius & Gustafsson, 2009). Detta innebär 

således att kvinnor och män med likartad individuell karaktär såsom utbildning och tidigare 

jobberfarenheter i praktiken inte har samma möjligheter till arbetsmässig utveckling då män har 

större möjligheter att avancera på grund av deras inflytande (Burke, 2002).  
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Det formas förväntningar på beteende och kvalitéer hos de respektive könen. Den kvinnliga 

könsrollen representerar den stöttande, empatiska och försiktiga individen medan den manliga 

könsrollen representerar den kontrollerande, dominanta, bestämda och tävlingsinriktade 

individen. (Schuh, Bark, Hossiep & Quaquebeke, 2014). Dessa förväntningar är 

sammankopplade med människans uppfattning om vilket kön som är mest lämpad för vilket 

jobb. Den stereotypiska bilden som har skapats om det manliga respektive kvinnliga könet har 

betydelse för chefers beslut vid rekrytering av ny personal. När ett jobb är märkt som ett 

kvinnligt respektive manligt jobb, tilldelas tjänsten i enlighet med denna märkning. (Berry & 

Bell, 2012). Rekrytering är en process som syftar till att anställa rätt person till rätt position. En 

orsak till att den ojämna könsfördelningen inom vissa organisationer bibehålls är att 

rekryteringen baseras på samhällets stereotypiska bild av att en man har större kompetens och 

är mer lämpad för jobbet än en kvinna (Acker, 2006).  

2.2.2 JÄMSTÄLLDHET I BYGGBRANSCHEN  

 

Frånvaron av kvinnliga medarbetare i byggbranschen tillhör det normala och en förändring av 

denna könsfördelning är av största aktualitet. Den ojämna könsfördelningen påverkas av både 

indirekta och direkta faktorer. Byggbranschen är en ovänlig miljö för kvinnor vilket gör att färre 

kvinnor än män söker sig till branschen. I en bransch där majoriteten är män upplever kvinnor 

ofta missnöje med de förutfattade meningarna som ställs på könsrollerna i jämförelse med vad 

kvinnor i en bransch med jämnare könsfördelning upplever. Hos kvinnor orsakar dessa 

upplevelser sämre arbetstillfredsställelse och en svagare strävan efter att utvecklas och avancera 

i en mansdominerad bransch. (Ely, 1995). Utvecklingen i en mansdominerad bransch är mindre 

gynnsam för kvinnor än för män på grund av att organisationen i största grad styrs och 

kontrolleras av män. En mansdominerad bransch ökar alltså männens möjligheter till befordran 

medan den tenderar att få fler kvinnor att lämna branschen (Eagly & Carli, 2003).  

 

För att öka jämställdheten måste organisationer förändra den mansdominerade kulturen. (Gale, 

1994). Ett sätt att förändra den manliga kulturen är genom att få fler kvinnor att arbeta och utöva 

ledarskap inom organisationen. Den kvinnliga ledarskapsstilen präglas bland annat av ett 

stöttande beteende genom alla led i organisationen och detta har inverkan på företagskulturen 

och välmåendet hos organisationens medarbetare (Moore, Grunberg & Greenberg, 2005). En 

del av en organisations företagskultur består av inställningen och tron på jämställdhet. 

Företagskulturen kan spegla olika beteenden, visioner, attityder och inställningar, oftast även 

föreställningar om acceptabla och icke acceptabla beteenden hos både kvinnor och män. 

Företagskulturen är därför en viktig parameter för huruvida jämställdhet kan uppnås i 

organisationer. I en företagskultur där jämställdhet förnekas och ignoreras förevigas själva 

processen mot ökad jämställdhet (Acker, 2010).  

 

I byggbranschen är det ingen överraskning att den typifierade medarbetaren är en fysiskt stark 

man. En man som gillar att hugga i, vilket skiljer sig från typifieringar av en kvinna, som istället 

förväntas representera och tillföra god skriftlig förmåga och läskunnighet till branschen. (Ness, 

2012). Det är inte ovanligt att kvinnor som arbetar i en mansdominerad bransch intar en 

maskulin roll för att passa in bland resterande medarbetare i organisationen.  Idag finns det ett 
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stort intresse från byggföretagens sida att marknadsföra byggbranschen med kvinnliga 

medarbetare för att förändra dessa typifieringar. Det görs numera en storsatsning på att 

marknadsföra branschen i syfte att fånga kvinnors intresse. Det syns alltmer kvinnor som 

poserar i bygghjälmar på byggföretags hemsidor samt att byggföretag bjuder in kvinnor till 

speciella evenemang för att berätta om arbetet som utförs i byggbranschen. Vidare satsar många 

av de största företagen inom branschen på att besöka skolelever i tidig ålder för att väcka 

intresse och informera. Detta är ett försök till att förändra de tidigare förväntningar som finns 

på arbetet i byggbranschen och att göra den mer jämställd.  Haines, Deaux & Lofaro (2016) 

argumenterar för att den sociala konstruktionen förändras i takt med att fler kvinnor tar nya 

positioner och roller på arbetsmarknaden vilket leder till att människors tro om kvinnors 

arbetsmässiga färdigheter förändras.   

 

Det finns många hinder som står i vägen för en förändring mot ökad jämställdhet inom 

byggbranschen. En av dem är medvetandet och attityden till jämställdhetsarbetet. Det finns ett 

behov av att utveckla ett mer kritiskt och radikalt medvetande om problemet avseende 

jämställdhet. (Phipps, 2006). Byggbranschen är en konservativ bransch där flera aktörers 

attityder och inställningar utgör ett hinder för utvecklingen. För att det ska kunna ske en 

förändring mot ökad jämställdhet måste framförallt chefer ha en positiv inställning till denna 

förändring eftersom många ser dem som en stor förebild. Detta medför att de medarbetare som 

instämmer med chefernas attityder fortsätter att se möjligheter till förändring och inte tappar 

glöden och tron om att byggbranschen kan bli en jämställd bransch (Szentes, 2016).  

2.2.3 JÄMSTÄLLDHETSARBETET 

 

Att genomföra en organisatorisk förändring kräver tid, arbete och framförallt engagemang. Det 

pågående jämställdhetsarbetet präglas av fyra trender som bör eftersträvas av organisationer för 

att de ska kunna uppnå högre jämställdhet. Wahl & Höök (2007) har identifierat och bearbetat 

dessa övergripande trender som karaktäriserar jämställdhetsarbetet. Den första trenden är att en 

grundlig förståelse och en positiv inställning till jämställdhet måste upprättas samtidigt som 

jämställdhetsarbetet enligt den andra trenden måste bli mer professionell. Den positiva 

inställningen till förändring argumenterar även Burnes (2004) för då det är en viktig komponent 

för att främja förändringsarbeten, och tillsammans med en ökad medvetenhet hos individerna 

om varför förändring är betydelsefull så kan förändringar ske framgångsrikt. Wahl & Hööks 

(2007) tredje trend är att en övergång från organisatoriska projekt till att arbeta med enskilda 

individer måste ske. Med detta menar Wahl & Höök (2007) att kvinnor själva måste lära sig 

hantera motståndet de möter i organisationen och skapa en medvetenhet om deras behov av 

stöd i en mansdominerad bransch. Den sista trenden som har identifierats är användandet av 

offentliga metoder som lockar både människors och mediers uppmärksamhet och genom 

offentliggörandet ökar medvetenheten i samhället om könsfördelning och jämställdhetsfrågor 

(Wahl & Höök, 2007).  

 

Åtgärder för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsplatser vidtas otillräckligt. 

De sociala konstruktionerna och den stereotypiska bild om könen utgör ett hinder för kvinnor 

då de uppfattas som otillräckliga i jämförelse med männen.  En förändring av den stereotypiska 
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uppfattningen kan endast ske med ett mer proaktivt tillvägagångssätt. Det krävs att 

organisationer inte endast skapar skriftliga strategier för hur de ska lyckas öka jämställdheten 

utan chefer och medarbetare måste följa och leva efter andan i jämställdhetsstrategin. Då 

organisationens medarbetare saknar förståelse och engagemang för de åtgärder som måste 

vidtas för att lösa problemet upprätthålls den stereotypiska bilden som finns av det kvinnliga 

könet. För att förändra den befintliga attityden om jämställdhet måste de åtgärder som 

presenteras erbjuda samma fördelar för både män och kvinnor och på detta vis bli en trend inom 

företagskulturen som samtliga medarbetare vill hoppa på. Vidare krävs det att positiva attityder 

och en vilja att förändra jämställdheten till det bättre genomsyrar hela branschorganisationen 

och inte bara det enskilda företaget. Ju fler engagerade organisationer och människor, desto 

snabbare kan det önskade resultatet uppnås. (Liff & Cameron, 1997). Företag inom 

byggbranschen marknadsför via sociala medier att de lägger stort fokus på att uppnå bland annat 

det globala målet jämställdhet till år 2030. I årsredovisningar från företag inom byggbranschen 

finns information om vilka mål de har för rekrytering av kvinnor samt hur detta mål ska uppnås. 

Detta är ett tecken på att företag inom byggbranschen är medvetna om problemet samt att de 

har upprättat en plan för hur problemet ska lösas.  

2.3 ANALYSMODELL  

 

Analysmodellen har skapats med utgångspunkt från tidigare forskning och teorier som har 

presenterats i den teoretiska referensramen. Vår analys syftar på att ta reda på vilken betydelse 

en decentraliserad organisationsstruktur har för arbetet mot ökad jämställdhet inom 

byggbranschen på tjänstemannasidan. Decentraliserad organisationsstruktur är den oberoende 

variabeln och en central faktor i denna forskningsstudie. Genom att undersöka den 

decentraliserade organisationsstrukturens betydelse för jämställdheten inom byggbranschen 

kommer vår frågeställning bli möjlig att besvara. Vidare syftar studien till att utveckla ett 

teoretiskt ramverk som är användbart för företag inom byggbranschen så att de ska kunna 

förverkliga visionen om ökad jämställdhet i synergi med det globala målet jämställdhet till år 

2030. Vår analysmodell (se figur 2.2) bidrar till en övergripande visuell modell över de olika 

teman och aspekter som vårt arbete berör.  
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Figur 2.2 Vår analysmodell. 
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3. METOD 

3.1 ÖVERGRIPANDE FORSKNINGSANSATS 

 

Denna uppsats har genomförts med en kvalitativ forskningsstudie. Denna studie har haft en 

deduktiv ansats som utgångspunkt där teori från vetenskapliga artiklar har bearbetats och empiri 

har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Därefter har studien efter 

insamlad och bearbetad empiri haft inslag av en induktiv ansats. Författarna argumenterar med 

anledning av denna växelverkan för att studien slutligen har genomförts genom en abduktiv 

forskningsansats. Nedan beskrivs och motiveras vårt metodval och genomförande av 

forskningsstudien.  

3.1.1 ABDUKTIV FORSKNINGSANSATS  

 

Denna forskningsstudie har genomförts med en abduktiv forskningsansats för att kunna besvara 

studiens frågeställning. Studien inleddes med att identifiera ett aktuellt forskningsområde med 

ett praktiskt, teoretiskt och empiriskt problem. Vi tog i studiens tidiga skede del av 

vetenskapliga artiklar och identifierade därefter en forskningslucka och en problemformulering. 

Detta tidiga tillvägagångssätt beskrivs enligt en deduktiv forskningsansats och förklaras som 

en process från teori till empiri (Jacobsen, 2002). Eftersom intervjuguiden baserades på tidigare 

forskning säkerställer författarna en robust teoretisk grund och kunskap när den empiriska 

datainsamlingen påbörjades. På detta sätt blev intervjuguiden uttömmande. I den deduktiva 

forskningsansatsen används tidigare teoretiska överväganden som är aktuella för 

forskningsämnet, vilka ligger till grund för analysen av empiriska data (Bryman & Bell, 2013). 

Risken med att anta en deduktiv ansats är att författarna riskerar att bli låsta av de tidigare teorier 

som ligger till grund för intervjuguiden och att potentiellt viktiga frågor till respondenterna 

förbises. Då vi har ett beskrivande syfte argumenterar vi för att en induktiv ansats tillför ett 

nödvändigt inslag i vår studie eftersom empirin hjälper oss att få ökad förståelse för vårt valda 

ämne. 

  

Den induktiva ansatsen innebär att empiri analyseras och kodas för att kunna kopplas till 

befintlig teori (Alvehus, 2013), vilket var värdefullt vid tolkning och analys av insamlad 

empirisk data. Respondenternas svar från intervjuerna väckte tankar och funderingar som vi 

ville undersöka ytterligare genom teorier för att utöka vår förståelse för den decentraliserade 

organisationsstrukturens betydelse på jämställdheten. Den typ av växelverkan mellan deduktion 

och induktion kallas abduktion. En abduktiv ansats inbegriper förståelse (Alvesson & 

Sköldberg, 2017) och vår valda metod möjliggör därför att vi kan uppnå studiens syfte. Den 

insamlade empirin från våra kvalitativa intervjuer öppnade upp för samband och tolkning av 

teorier som tidigare inte hade begrundats. Möjligheten att kombinera den deduktiva och 

induktiva ansatsen medför ett mer lämpligt tillvägagångssätt av genomförandet av vår studie 

eftersom vi angrep problemet från två perspektiv, och ökade vår förståelse för ämnet.  
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3.1.2 KVALITATIV FORSKNINGSSTUDIE 

 

I denna forskningsstudie används en kvalitativ forskningsmetod. Författarna är hermeneutiker 

och har ett interpretativt synsätt där de på ett beskrivande och kvalitativt tolkande sätt söker 

förståelse för forskningsämnet. Syftet med forskningsstudien är att beskriva och förklara 

samband mellan faktorer och processer som uppenbarar sig inom ett avgränsat område allt 

eftersom att studien fortlöper. I en studie som denna är den kvalitativa metoden mest lämplig 

(Eliasson, 2018). Vidare är den kvalitativa metoden användbar då det inte finns tillräcklig 

kunskap om det studerade ämnet och studien avser att tydliggöra denna kunskapslucka vilket 

är förenligt med vårt val av den abduktiva forskningsansatsen. En kvalitativ metod innebär att 

data som samlas in ofta är nyanserad, djupgående och öppen för diversifierade svar (Jacobsen, 

2002). Med hänsyn till vår explorativa frågeställning så medför den kvalitativa metoden en 

användbarhet med stort värde för vår undersökning. Kvalitativa metoder innebär en strävan 

efter att förstå människors uppfattning och verklighet. Detta kräver en viss närhet mellan den 

som intervjuar och respondenten, vilket möjliggörs vid användning av en kvalitativ metod 

(Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden ger på grund av sin flexibilitet även möjlighet att 

anpassa forskningsstudien efter situationen och efter hur undersökningen utvecklas vilket är en 

av fördelarna med denna metod. De negativa konsekvenserna för vår forskningsstudie är att den 

är tidsbegränsad och vår möjlighet att observera och genomföra upprepade intervjuer minskar 

vilket leder till minskad intern validitet (David & Sutton, 2016). 

  

I denna forskningsstudie sker empiriinsamling genom kvalitativa intervjuer. Detta 

tillvägagångssätt är ett av de vanligaste vid en kvalitativ forskningsstudie (Bryman & Bell, 

2013). De kvalitativa intervjuerna genomförs på ett semistrukturerat vis, vilket innebär att 

författarna utgår från en förutbestämd intervjuguide som innehåller samma frågor till varje 

respondent men genom att själva välja följdfrågor framhävs varje enskild intervjus 

djupvaliditet. Intresset ligger i respondenternas upplevelser och ståndpunkter och eftersom 

kvalitativa intervjuer är flexibla och möjliggör att intervjun rör sig i olika riktningar för att 

skapa större förståelse för vad respondenten upplever som viktigt och relevant, är kvalitativa 

semi-strukturerade intervjuer av störst värde för att besvara vår frågeställning.  

  

Avseende semistrukturerade kvalitativa intervjuer bör intervjuguiden innehålla frågor som 

rymmer flexibilitet för att på detta vis ge forskarna en tydlig bild av respondentens upplevelser 

av deras verklighet samt av deras ståndpunkter (Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden är 

indelad i teman där varje tema innehåller flexibla och öppna frågor om teorier som bearbetats i 

den teoretiska referensramen. Vidare har specifika intervjufrågor konstruerats i syfte att ställa 

till respondenter med större medvetenhet och kunskap för olika teman, såsom 

organisationsstrukturen och jämställdhetsarbetet i företaget.  För att få ut så värdefull empiri 

som möjligt av intervjuerna inleds intervjun med öppna och breda frågor för att respondenten 

ska känna sig väl till mods, vara villig att delta och tala uppriktigt. Författarna är medvetna om 

intervjuareffekten och intervjuarbias och därför har en diskussion skett där tydliga instruktioner 

har tagits fram för att författarnas beteende och bakgrund inte ska påverka respondentens svar 

(David & Sutton, 2016). Sammanfattningsvis anser författarna att en abduktiv ansats och en 

kvalitativ metod med semistrukturerade kvalitativa intervjuer är den bästa metoden för att ta 
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reda på vilken betydelse de decentraliserad organisationsstruktur har för arbetet mot ökad 

jämställdhet inom byggbranschen.  

3.2 LITTERATURSTUDIE 

 

Litteraturstudien genomfördes genom att samla in och bearbeta teori från vetenskapliga artiklar. 

De vetenskapliga artiklarna har häFöretag Bts från databaserna ABI Inform och Google Scholar. 

Sökord och begrepp som författarna har använt i litteraturstudien är huvudsakligen: 

organizational structure, decentralized organization, gender equality, female and male 

leadership, equal work, changeprocess and social constructions of gender. Litteraturstudien 

var i inledningsskedet mycket bred för att skapa en övergripande förståelse för ämnesområdet 

och allt eftersom förståelsen och kunskapen ökade kunde litteraturstudien bli mer 

ämnesfokuserad. Vi tog i inledningsskedet av litteraturstudien inspiration från gamla uppsatser 

som har häFöretag Bts från portalen DiVA. Tidigare uppsatser och dess referenslistor har 

granskats och analyserats för att finna inspiration till vetenskapliga artiklar och annan litteratur 

som har varit relevanta och användbara för vårt forskningsämne. Vidare har lånade böcker från 

biblioteket på Högskolan i Halmstad använts i litteraturstudien. För att öka förståelsen för 

forskningsämnets aktualitet har författarna via internet och sociala medier identifierat 

nyhetsvärden och aktuella artiklar och debatter som har använts för argumentationer i 

problembakgrunden och problemdiskussionen. 

 

Referenshanteringssystemet som används i denna litteraturstudie är APA. APA står för 

American Psychological Association som innebär att referenser presenteras med författarens 

efternamn och referensens publiceringsår inom parentes i den löpande texten (Söderbom & 

Ulvenblad, 2016). Vidare presenteras referenserna mer utförligt i bokstavsordning i uppsatsens 

referenslista. APA valdes som referenshanteringssystem då detta är det mest använda systemet 

för referenshantering och läsaren får kännedom om referensen direkt i texten där den är aktuell 

(Mattsson & Örtenblad, 2008).  

3.3 EMPIRISK STUDIE 

3.3.1 VAL AV FÖRETAG  

 

Vid val av företag som deltog i forskningsstudien tog vi hänsyn till frågeställningen och gjorde 

ett subjektivt urval. Då forskningsstudien syftar till att ta reda på vilken betydelse en 

decentraliserad organisationsstruktur har för arbetet mot ökad jämställdhet inom 

byggbranschen på tjänstemannasidan skapades två kriterier vid valet av företag som skulle 

tillfrågas att delta i studien:  

 

1. Företaget ska verka inom byggbranschen i Sverige 

2. Företaget ska ha en decentraliserad organisationsstruktur  

 

Företag som uppfyllde dessa kriterier studerades för att säkerställa att de skulle utgöra en 

relevant källa för empiriinsamling. Det finns många företag som verkar inom byggbranschen 
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och därav också många möjliga respondenter. Eftersom en decentraliserad 

organisationsstruktur inte tillämpas i alla organisationer skedde en viss avgränsning. Vi tog 

personlig kontakt med företag som verkar inom byggbranschen på Högskolan i Halmstads 

arbetsmarknadsdag. Vid första mötet ställdes frågor om företagets organisationsstruktur samt 

deras inställning till att delta i kvalitativa intervjuer med studenter som skriver sin 

kandidatuppsats. Företagen som till slut valdes uttryckte båda en positiv inställning till 

deltagande samt att organisationsstrukturen i företaget var decentraliserad. Företagen som 

deltog i denna studie presenteras som företag A och Företag B.  

 

3.3.2 VAL AV RESPONDENTER  

 

Respondenter till empiriinsamlingen skedde med noggrann eftertanke. Då forskningsstudien 

avgränsas till byggbranschen och tjänstemannasidan valde vi att intervjua tjänstemän på 

Företag A samt på Företag B. Det subjektiva urvalet är vanligt att använda vid kvalitativa 

intervjuer av nyckelpersoner (Harboe, 2013). För att få så användbar och trovärdig empiri som 

möjligt beslutades att både manliga och kvinnliga respondenter skulle delta. Respondenterna 

valdes utifrån befattning då vi ville få en bredd i den insamlade empirin, därmed prioriteras 

befattning före respondentens kön. Det var av stor betydelse för oss att både intervjua 

tjänstemän som arbetade på huvudkontoret och tjänstemän som hade sitt kontor ute på projekt 

då uppfattningarna kan vara olika beroende på situation. Sökandet efter respondenter skedde 

via företagens hemsidor samt genom personlig kontakt på Högskolan i Halmstads 

arbetsmarknadsdag.  

 

Nedan presenteras respondenterna som deltog i forskningsstudien:  

 

 
 

Tabell 3.1 Information om respondenter 
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3.3.3 DATAINSAMLING  

 

För att besvara forskningsfrågan har primärdata samlats in genom kvalitativa intervjuer med 

noggrant utvalda respondenter på företagen Företag A och Företag B. Då vårt syfte med 

empiriinsamlingen är att beskriva och förklara samband mellan faktorer och processer som 

uppenbarar sig allt eftersom inom ett avgränsat område anser vi att kvalitativa intervjuer är det 

mest lämpade tillvägagångssättet för insamling av primärdata.  

 

En intervjuguide med utgångspunkt i teorier från den teoretiska referensramen har tagits fram 

för att ligga till grund för de kvalitativa intervjuerna. Intervjuguiden innehåller en strukturerad 

lista av frågeställningar som täcks och behandlas i den kvalitativa intervjun. Trots 

intervjuguiden finns det utrymme för anpassade följdfrågor i varje enskild intervju eftersom 

intervjuerna utförs på ett semi-strukturerat vis (Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden utgörs 

av frågor som har operationaliserats där teoretiska begrepp har omvandlats till observerbara och 

mätbara enheter (David & Sutton, 2016). Operationaliseringen är väl genomtänkt och mäter 

centrala och relevanta variabler i frågeställningen. Frågorna som ställdes vid intervjuerna är 

uttömmande för frågeställningen. Uttömmande intervjufrågor medför att de centrala aspekterna 

i frågeställningen behandlas och intervjuerna bli användbara för att uppfylla studiens syfte 

(Harboe, 2013). Frågorna i intervjuguiden sammanställdes i ett operationaliseringsschema som 

presenterar teman, teorier och referenser (se bilaga 2).  

 

Vi valde att hålla de kvalitativa intervjuerna personligen på respondenternas arbetsplatser då 

intervjuer som sker i respondentens naturliga miljö medför att denne känner sig mer bekväm 

och forskningsämnet kan diskuteras öppet och lättsamt (Bryman & Bell, 2013). 

 

Intervjuerna spelades in med respondenternas godkännande. Genom att spela in intervjuerna 

kunde vi båda som intervjuade vara delaktiga och involverade i hela intervjun och ställa 

relevanta följdfrågor för att få ökad förståelse för respondentens upplevelser. Vidare medför 

inspelningen att exakta citat kan användas i studien samt att den som intervjuar får möjlighet 

att uppfatta hur respondenten svarar, inte bara vad denne säger. (Bryman & Bell, 2013). Under 

intervjun ställde en av oss majoriteten av frågorna medan den andra observerade respondentens 

beteende och flikade in med kommentarer och följdfrågor, detta tillvägagångssätt medförde att 

intervjun blev tydlig och enkel att medverka i. I början av intervjun förklarade vi hur 

respondentens personuppgifter kommer att behandlas i uppsatsen, respondenterna fick sen 

avgöra om denne ville vara anonym eller ej. Samtliga respondenter godkände att deras 

personuppgifter användes i studien. Intervjuerna pågick i 30 - 45 minuter med undantag för en 

intervju som pågick i 60 minuter.  

 

Intervjuerna transkriberades med hjälp av inspelningarna innan empirin presenterades och 

analysen påbörjades. Transkribering underlättar analysen av empirin och gör att all empiri finns 

samlad i pappersform, därför prioriterade vi mycket tid på att transkribera samtliga genomförda 

intervjuer med största noggrannhet. Analysen syftar till att göra jämförelser, hitta mönster och 

skapa mening (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Transkriberingen skapar förutsättningar för att 
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vi ska kunna uppfylla analysens syfte och slutligen landa i en slutsats som besvarar studiens 

frågeställning.   

 

För att skapa ytterligare förståelse för hur företagen arbetar och sätter mål i anknytning till 

jämställdhet granskades företagens årsredovisningar från år 2018. Denna typ av dokumentation 

speglar en del av företagens utveckling i frågor avseende decentralisering och jämställdhet. 

Syftet med att använda årsredovisningar var att fånga upp en helhetsbild av företagen. 

3.3.4 ANALYSMETOD  

 

Med vår egen analysmodell (figur 2.2) som utgångspunkt valdes ytterligare en kvalitativ 

dataanalys metod som framtagits av Huberman, Miles & Saldaña (2014). Analysmetoden utgår 

från det insamlade empiriska innehållet, som syftar till att först kategorisera respondenternas 

svar mycket öppet för att senare kunna kategorisera alla svar inom ett specifikt område som 

matchar varandra. Metoden skapar på detta sätt utrymme för teman att identifieras och skildras 

och då den är mycket flexibel blir den användbar vid kvalitativa studier (Huberman et al, 

2014).  Detta går i linje med vår studies genomförande. Genom att färgkoda svar med hjälp av 

digital överstrykningspenna från transkriberingarna utefter teman i vår egen analysmodell, 

kunde en enkel jämförelse ske sinsemellan respondenternas svar. Därefter kunde vi genom 

datareduktion göra öppna antaganden om vad respondenterna menade i sina svar. Dessa 

antaganden blev våra raw order themes. Därefter sammankopplades de olika begreppen från 

raw order themes efter diskussion till higher order themes som innebär att vi konstruerade nya 

teman med utgångspunkt ifrån de teman som bearbetades fram under datareduktionen. Det är 

higher order themes som slutligen leder analysen vidare till den punkt där det är möjligt att 

uppnå vårt utvecklande syfte med uppsatsen. Vår egen analysmetod tillsammans med 

Huberman et al metod gjorde det möjligt att sammankoppla delar av svaren till tidigare 

benämnda teorier från vår teoretiska referensram samtidigt som insamlad empirisk data bidrog 

till nya implikationer än de tidigare benämnda teman som togs fram i samband med 

operationaliseringsschemat. 

3.4 TROVÄRDIGHET 

 

Kvalitativa forskningsstudier ska kritiskt granskas för att det ska kunna bedömas om studien 

går att förlita sig på (Kvale, 2014). Vi kommer i denna diskussion använda begreppet validitet 

när vi pratar om trovärdighet då detta är ett centralt begrepp inom kvalitativ forskning. Validitet 

handlar om att ständigt kontrollera slutsatsernas giltighet, rimlighet och tillförlitlighet.  

 

Trovärdighet är uppdelat i tre olika undergrupper; tillförlitlighet, intern giltighet samt extern 

giltighet (Jacobsen, 2002). För att säkerställa tillförlitligheten i den data som har samlats in har 

vi vid genomförandet av intervjuer tagit hänsyn till att respondenten kan reagera på olika stimuli 

och signaler som uppkommer i samband med intervjun samt intervjuareffekten. Vi har noggrant 

redovisat grunden för empiriinsamlingen i en tematisk intervjuguide (se bilaga 3) samt hur 

denna har tagits fram med hjälp av ett operationaliseringsschema (se bilaga 1). Intervjuguiden 

har använts genomgående i hela empiriinsamlingen för att öka tillförlitligheten i vår insamlade 

data.  
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Den interna giltigheten hänför sig till om empiriinsamlingen har lett till att den data som 

önskades samlas in faktiskt har samlats in (Jacobsen, 2002). Då intervjuguiden har tagits fram 

med utgångspunkt i vårt operationaliseringsschema kan vi säkerställa intern giltighet. Den 

interna giltigheten prövas enligt Jacobsen (2002) genom att kontrollera undersökning och 

slutsatser mot vad andra teorier har påvisat samt kritiskt granska den data som samlats in, vilket 

vi i vår studie har gjort. Vi har kritiskt granskat respondenternas svar, tagit hänsyn till 

omgivning och miljö vid intervjutillfället, undvikit slutna frågor och bibehållit en objektiv roll 

genom intervjuerna.  

 

Den externa giltigheten består av att se ifall forskningsstudiens upptäckt kan generaliseras 

(Jacobsen, 2002). Om samma forskningsstudie skulle genomföras av andra forskare vid en 

senare tidpunkt skulle den data som samlats in sannolikt bli något annorlunda eftersom den som 

intervjuar påverkar respondenten genom interaktion vid intervjutillfället (Kvale, 2014).  

I denna studiens empiriinsamling var respondenterna medvetna om att deras svar skulle bli 

offentliga och redovisas med koppling till deras namn. Om svaren istället hade anonymiserats 

tror vi att respondenternas svar skulle kunna bli något annorlunda.  Somliga av frågorna som 

ställdes under intervjuerna är personliga och något känsliga och detta kan ha medfört att 

respondenten gav ett socialt accepterat svar istället för dennes verkliga uppfattning.  

 

Generalisering av kvalitativa forskningsstudier är av begränsad karaktär. Den vanligare typen 

av generalisering är statistisk generalisering som grundar sig i termer av stickprov och 

representativa urval. (Yin, 2013). Vår forskningsstudie syftar till att utveckla ett teoretiskt 

ramverk för enskilt studerade företag som kan tas med i andra studier för fortsatt forskning samt 

användas i andra företag och bidra till praktisk nytta. Genom att generalisera studiens 

upptäckter och slutsatser ökar studiens värde enligt Yin (2013) och därför har vi valt att göra 

en analytisk generalisering av vår forskningsstudie för att vårt teoretiska ramverk ska kunna 

tillämpas av andra liknande företag och i fortsatt forskning inom detta ämnesområde.   

3.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

För att respektera och erkänna integritetsskyddet som alla intervjupersoner har så krävs ett 

samtycke från individerna att vi som undersöker får tillgång till individernas personliga sfär 

(David & Sutton, 2016). Genom att vi i ett tidigt skede skickade information via mail till våra 

intervjupersoner om uppsatsens syfte så gav det möjligheten för våra respondenter att begrunda 

tanken av att delta i en undersökning som berör ett valt ämne, i vårt fall decentraliserad 

organisationsstruktur och jämställdhet. Innan vi påbörjade respektive intervju meddelade vi 

respondenten om att vår uppsats kommer bli en offentlig handling, att intervjun är frivillig och 

att intervjupersonen har rätten att vara helt anonym. Vidare meddelades våra respondenter att 

vi kommer följa de regler och föreskrifter som GDPR-lagen innebär. I enighet med detta valde 

vi även att maila ut våra färdiga transkriberingar från intervjuerna till respektive respondent för 

ett godkännande innan vi slutligen använde oss utav materialet som empiri. Ljudfiler och 

transkriberad text förvaras på ett säkert sätt genom hela processen för att upprätthålla 

konfidentialitet.  
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel redovisas de empiriska resultat som har samlats in genom kvalitativa intervjuer. 

Respondenternas svar på intervjufrågorna ska i ett senare avsnitt analyseras tillsammans med 

teorier i den teoretiska referensramen. Empirin har sin utgångspunkt i två företag; Företag A 

och Företag B. Insamlad empiri från respektive företag redovisas separat för att presentera 

respondenternas upplevelser och ståndpunkter om studiens forskningsämne.  

4.1 FÖRETAG B 

 

Företag B har sedan uppstarten av företaget strävat efter att ha en decentraliserad 

organisationsstruktur med delaktiga och engagerade medarbetare och nära relationer mellan 

medarbetarna i företaget. De har en stark vilja att öka jämställdheten då majoriteten av de 

anställda idag och historiskt sett är män. I deras affärsidé beskriver de kortfattat hur de arbetar 

i verksamheten:  

 

“Vår affärsidé är att vi skall driva all vår verksamhet med ständigt fokus på långsiktiga och 

personliga relationer med kunder, medarbetare och leverantörer. Vi skall även med vår 

erfarenhet och kompetens utveckla, producera, förvalta och förädla egna projekt” 

(Årsredovisning, 2017). 

4.1.1 ORGANISATIONSSTRUKTURENS UPPBYGGNAD 

 

Respondent 7 berättar att Företag B idag är en koncern som består av tre separata bolag. De 

olika bolagen är: bygg, fastighet och ett maskinbolag. Vidare berättar han att företaget är 

verksamt inom två regioner, Halland och Skåne. Företaget startades i Halmstad år 2010 och år 

2013 utvidgades verksamheten till Varberg och 2015 startade företaget en avdelning i Skåne. 

Han berättar: 

  
“I Halland finns i dagsläget huvudkontor i både Halmstad och Varberg och huvudkontoret för 

Skåne ligger i Helsingborg. Totalt sett inom byggbolaget är vi idag ca 300 anställda”. 
  

Huvudkontoret i Varberg är på väg att avvecklas då Halmstad och Varberg istället ska verka 

gemensamt under region Halland där huvudkontoret är beläget i Halmstad. Respondent 6 

förklarar att på huvudkontoret i Halmstad sitter VD, marknadsavdelningen, 

ekonomiavdelningen och HR-avdelningen. Uppbyggnaden för organisationen i respektive 

region är densamma. Varje region har en avdelningschef samt en produktionschef som har nära 

kontakt med projekten och har hand om hur yrkesarbetarna ska förflyttas och fördelas mellan 

de pågående och kommande projekten. Vidare berättar respondent 6 att det även finns ett 

produktionsstöd för varje region. Produktionsstödet utgörs av den tjänst som hon har, 

entreprenadingenjör samt av inköp och kalkyl. 
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Respondent 6 berättar att avdelningschefens främsta arbetsuppgift är att ha kundkontakt och ta 

hem nya projekt. Denna tjänst har inte funnits sedan uppstarten av företaget utan tillkom i takt 

med att företaget växte. Även tjänsten som produktionsledare har tillkommit under tidens gång. 

Respondent 7 berättar att det är oundvikligt att fler nivåer och hierarkier uppkommer när ett 

företag växer och blir så stort som de idag är. Eftersom att företaget växer hela tiden så 

tillkommer flera nya tjänster. Respondent 6 förklarar att arbetet mer och mer har fördelats. 

Respondent 5 menar att dessa förändringar är både positiva och negativa. Fördelen är alla de 

nya stödfunktioner som tillkommer bidrar till att hjälp finns nära till hands, samtidigt som 

nackdelen är att man inte känner alla medarbetare lika bra som när företaget var mindre. 

  
Respondent 7 förklarar att företaget har standardiserade arbetsprocesser och föreskrifter samt 

att de följer lagar och regler då detta är en viktig del av verksamheten och byggbranschen. 

Vidare tillägger han: 

  
”Jämställdhetsplan, arbetsmiljöfrågor, rutiner med mera, så visst har vi det. Det måste man ha 

och det har nog alla företag. Man vill ju ha ett likartat arbetssätt i hela företaget så att inte alla 

är stötta åt olika håll, så då finns det ju ett ramverk som innehåller verktyg, hjälpmedel, 

checklistor, rutinbeskrivningar och liknande.” 

  
Respondent 6 menar att ordning och struktur är A och O på ett bygge. Respondent 8 instämmer 

och förklarar vidare att det även är viktigt för företaget att inte arbeta i alltför mycket rutiner: 
  

”Inte tänka att du inte får jobba med detta och du ska göra detta, utan vi vill ju ha en 

organisation som bottnar i det liksom. Men sen vill vi ju så lite som möjligt göra rutiner, jobba 

i rutiner och jobba i boxar. Inte tänka att du inte får jobba med detta och du ska göra detta, 

utan vi vill ha en organisation där man hjälper varandra, man ger och tar och så vidare.” 

  
Respondent 8 beskriver att byggbranschen styrs av mycket delegeringar, men att VD har det 

övergripande ansvaret. VD Respondent 7 förklarar att en viktig del av hans arbetsuppgift är att 

checka av utifrån det han kallar för helikopterperspektivet, där han ser vad som pågår utan att 

nödvändigtvis lägga sig i så mycket. Han förklarar för oss hur han resonerar: 
  

”… jag vill inte detaljstyra utan vi har den här delegerande ledarskapsmodellen och då måste 

man låta dem verka men samtidigt måste man ju se och hålla koll på att vi jobbar efter dessa 

riktlinjerna och verksamhetsledningssystemet, att vi ser till att vi har ekonomi i verksamheten 

för det är ju det allra viktigaste, att vi tjänar pengar.” 
  

Relationer mellan medarbetare i företaget funkar jättebra berättar respondent 8. Hon menar att 

relationen mellan henne och hennes chef också är god och att han ger henne fria tyglar, vilket 

hon tror är jätteviktigt. Respondent 5 tycker att relationen mellan henne och medarbetarna är 

väldigt bra. Det är en av Företag B:s grunder att inte få det att bli vi och dom. Respondent 6 

upplever en nära relation till sin chef och sina medarbetare. Respondent 7 beskriver även han 

relationen till sina medarbetare som god och väl fungerande. Han strävar efter en direkt dialog 
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på företaget, och att medarbetarna ska känna att de kan komma till honom med frågor och 

funderingar direkt. 

4.1.2 DEN DECENTRALISERADE ORGANISATIONSSTRUKTURENS AKTUALITET  

 

Respondent 7 berättar att organisationsstrukturen från start varit platt, men att den över tid blivit 

mer hierarkisk: 
  

”Ja den var ju väldigt platt i början men den har blivit lite mer hierarkisk när vi har blivit fler. 

Det går inte att undvika utan det finns nivåer.”   

  
Respondent 6 berättar om den positiva anda som finns på företaget som genomsyras av en stor 

blandning av människor som jobbar tillsammans. Hon ser positivt på mångfalden i företaget, 

där det är både unga och äldre som jobbar. Respondent 8 beskriver att organisationen är ganska 

ung, men förtydligar att alla åldrar är representerade. Det är även en övervägande procentuell 

siffra män. Hon fortsätter och menar att det beror på att de verkar i byggbranschen och att det 

är en tydlig mansdominerad bransch. Respondent 6 förklarar att hon inte upplever något 

bekymmer med att det är så få kvinnor i branschen. Hon menar att det är en väldigt öppen och 

trevlig miljö, och företaget i sig inte är kvinnofientligt, snarare tvärtom. 

  
Respondent 7 upplever att könsfördelningen är ett bekymmer i branschen eftersom det är en 

snedfördelning mellan kvinnor och män. Dessutom ser han ett samband med att de kvinnor som 

väl är i branschen oftast inte jobbar i produktion utan på roller såsom inköp, ekonomi eller HR. 

Men med 7 procent kvinnor i bolaget är respondent 7 ändå ganska nöjd. Han hade gärna haft 

fler i sin personal runt åldern 50+, eftersom bolaget idag har personal som är övervägande unga. 

4.1.3 EFFEKTER AV EN DECENTRALISERAD ORGANISATIONSSTRUKTUR  

 

Respondent 8 beskriver att det är korta beslutsvägar i företaget och förklarar hur enkelt det är 

att vara delaktig i beslutsprocesser: 
  

”Alltså, det är väldigt lätt. Det är ju jättenära. Jag sitter liksom utanför VD:s rum, så. Och alla 

har ju nära och vem som helst kan ringa till respondent 7 eller sin närmsta chef och det är inga 

konstigheter.” 
  

Respondent 6 instämmer och menar att beslutsvägarna är korta, och hon upplever att hon har 

stora möjligheter att vara delaktig i beslut som fattas. Hon förklarar att företaget har en 

samverkansgrupp där både tjänstemän och yrkesarbetare medverkar, och genom det kan alla 

vara med och påverka de stora besluten som ska fattas. Respondent 5 förklarar att platschefer 

och arbetsledare tar jättemycket beslut själva: 
  

”Cheferna kan inte vara involverade i allt så det är vi som står för beslutsfattande ute på 

arbetsplatsen. Det är vårt jobb att ta de besluten.” 
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De operativa besluten fattas av ledningsgruppen, bestående av ekonomichefen, de tre delägarna 

samt KMA ansvarig. De träffas två gånger per månad enligt respondent 7. Vidare beskriver 

respondent 7 att fördelning av ansvar sker genom befattningsbeskrivningar, för att på ett enkelt 

sätt förstå rollens rättigheter och skyldigheter. Respondent 8 har fått väldigt fria tyglar när det 

gäller hennes roll, mestadels eftersom rollen är ny på företaget och hon beskriver att det ger 

henne möjlighet att själv forma tjänsten. Vidare berättar hon att hon har stor möjlighet att vara 

delaktig i beslutsprocesser men eftersom hon är omringad av många kollegor på kontoret 

diskuteras ofta problem för att få andras åsikter och synpunkter om lösningar. 
  

För att kunna genomföra sina arbetsuppgifter krävs det att medarbetarna har tillgång till rätt typ 

av information. Det intygar samtliga respondenter att de har. Informationen förmedlas oftast 

genom mail, personliga samtal och telefonsamtal. Respondent 5 menar att den personliga 

kommunikationen är speciellt vanlig för henne eftersom alla medarbetare arbetar så pass nära 

varandra på byggarbetsplatsen. Samtidigt menar hon att kommunikationsvägarna ofta beror på 

situation och hur snabbt hon behöver få svar från motparten. 

  
Ledarskapet i företaget beskrivs enligt respondent 8 som bra, då alla arbetar mot samma mål. 

Däremot poängterar hon att det är många chefer i företaget, där varje chef är en enskild individ 

med ett eget sätt att leda. Hon berättar att medarbetare önskar ett mer tydligt ledarskap. 

Respondent 6 förklarar att hon ser ledarskapet som ömsesidigt och som väldigt sunt. Företaget 

arbetar mot en modell som kallas utvecklande ledarskap, där visionen är att arbeta med ett 

coachande och utvecklande ledarskap. Respondent 7 beskriver hur han ser på sitt ledarskap: 

  
”Jag vill avveckla mig själv, då kan jag vara nöjd med mig själv och se detta rulla på och att 

jag då kan sitta i helikoptern och titta på och se att det fungerar. Då har jag ett gott ledarskap. 

Men det innebär inte att jag ska gömma mig bakom molnen i helikoptern utan jag ska ju 

fortfarande finnas.” 
  

Respondent 5 motiveras av att arbeta i projektform, lösa problem och träffa mycket människor. 

Hon beskriver att hon upplever en stark sammanhållning i att arbeta i team. Respondent 6 å 

andra sidan motiveras av att tjäna pengar på ett inköp, där inköpet är komplett och alla fallgropar 

har övervunnits. Hon motiveras även av den goda relation hon har till sina kollegor. Samarbete 

och att ha roligt på arbetet är viktigt för hennes motivation. Respondent 6 arbetstillfredsställelse 

och motivation grundar sig även i företagets organisationsstruktur. Hon berättar: 

  
“Ja alltså det är väl just skönt att man har närhet, att det är nära till beslut och så. Det tycker 

jag är bra för mig om man jämför med att jobba på ett stort företag där man dels är väldigt 

styrd av vissa hierarkier eller arbetsordningar och strukturer, här känns allt väldigt nära”. 
  

Frihet under ansvar är vad som motiverar Respondent 8 och när det arbete hon levererar faktiskt 

gör skillnad. Respondent 8 tycker att det är lätt att arbeta i en platt organisation där det går fort 

att göra förändringar. Hon påstår att hon tycker om att jobba där det händer något och det gör 

det på Företag B. Respondent 7 förklarar vidare vad som motiverar honom: 
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”Det som är det allra roligaste med det här jobbet är nog att utveckla människor och se 

människor växa och ta mer och mer ansvar, det är nog då jag känner mig mest nöjd med mig 

själv.” 

  
Respondenterna på Företag B menar att den decentraliserade organisationsstrukturen påverkar 

deras motivation och arbetstillfredsställelse positivt. Respondent 7 uttrycker att hans arbetsplats 

är hans miljö och att han trivs mycket bra där. Vidare berättar respondent 5 att hon vill känna 

sig behövd och sedd på sin arbetsplats. Korta beslutsvägar underlättar då hon upplever att det 

som sägs uppmärksammas vilket gör att hon känner sig motiverad hos Företag B. 

  
Möjligheten till att ha inflytande över sitt arbete anser respondent 8 är stort, samtidigt som 

respondent 5 menar att inflytandet har mycket med tid och situation att göra. Om ett visst projekt 

överlappar ett nuvarande kan det vara svårt att få alla sina önskningar tillgodosedda. Hon 

förklarar att hon alltid blir lyssnad på och att önskemål ligger i åtanke hos cheferna. 
  

Att ta beslut är en del av vardagen för tjänstemän i byggbranschen. Respondent 6 förklarar att 

det oftast är när någonting gått snett som man får feedback på de beslut som fattats. Respondent 

8 menar att responsen på hennes beslut är övervägande positiva och att det är kul att få denna 

respons. 
 

4.1.4 JÄMSTÄLLDHET I SAMHÄLLET  

 

Respondent 5, 6 och 8 upplever att möjligheten att avancera inom företaget är stor. Respondent 

7 menar att alla har möjligheten att utvecklas om man visar framfötterna och är lämpad för att 

ta mer ansvar. Respondent 5 berättar att företaget internrekryterar en hel del, vilket innebär att 

de tar tillvara den kompetens som finns inom företaget. Respondent 8 tror att det är lättare för 

tjänstemän att utvecklas och byta till en roll som intresserar eller passar än vad det är för 

yrkesarbetarna som hon inte tror har lika stor möjlighet pga. konkurrensen samt att 

avanceringen blir ett större steg att ta.   

  
Respondenterna tycker att det är svårt att generalisera kvinnor och män i ledande position. 

Respondent 7 berättar att hans generella uppfattning av en kvinna i ledande position är lugn, 

strukturerad, ordningsam, och att männen generellt sett har inställningen att de ska klara sig 

själva och att männen ibland kan ha svårt att be om hjälp. Respondent 5 menar däremot att det 

inte är någon större skillnad mellan att vara en kvinnlig eller manlig ledare. Hon menar istället 

att det har med personlighet att göra. Respondent 6 instämmer, men förklarar att det kanske 

finns vissa äldre herrar som kan ha bekymmer med yngre tjejer i ledande positioner. Hon tror 

att kvinnor oftast är lite mer noggranna. Respondent 8 förklarar för oss hur hon tror att kvinnliga 

ledare beter sig: 
  

”Oftast är man ju lite mjukare i sina handlingssätt liksom, tror jag. Eller så är man det inte för 

att man måste hävda sig.” 
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Respondent 8 menar att det är svårt att generalisera hur män respektive kvinnor är, men att 

hennes uppfattning är att män är mer tydliga i sitt ledarskap och kvinnor är mer tillmötesgående 

i sitt beteende. Respondent 8 tillägger att beteenden säkert skiljer sig åt beroende på om man 

tillhör en minoritetsgrupp eller inte, så som kvinnor gör i byggbranschen. 

4.1.5 JÄMSTÄLLDHET I BYGGBRANSCHEN  

 

Begreppet jämställdhet innebär olika saker för de olika respondenterna. För Respondent 8 

innebär jämställdhet lika villkor. Respondent 6 menar att jämställdhet innebär att tjejer inte ska 

behandlas annorlunda på något sätt, att tjejer respekteras. Det handlar inte bara om tjejer utan 

även om man har utländsk härkomst osv. Alla ska behandlas lika. Respondent 5 menar att 

jämställdhet exempelvis handlar om lika lön för lika arbete och rätt person på rätt plats. 

Respondent 7 säger kort och koncist: 
  

”Lika villkor.” 
  

Respondent 7 berättar fortsättningsvis att den procentuella andel kvinnor på tjänstemannasidan 

är 15 procent. Denna procentuella andel är ingenting som har varken ökat eller minskat under 

åren, utan har varit omkring 15 procent sedan företaget startade. Enligt Företag B:s 

årsredovisning var det i slutet av år 2017 sammanlagt 13 kvinnor som arbetade inom 

organisationen av totalt 166 anställda. 
  
Företag B har aktivt valt att inte arbeta med kvotering. Respondent 5 tycker inte att det är rimligt 

att för tillfället tänka 50/50 kvinnor respektive män, utan tycker förändringen får ske successivt 

så att det inte tvingas in kvinnor i branschen enbart för att jämna ut könsfördelningen. 

Respondent 8 berättar att företagets fokus är att rekrytera utefter rätt kompetens, men att det 

kan vara till en kvinnas fördel i ett avgörande mellan två kandidater. Hon förklarar sitt 

resonemang: 
  

”Skulle man sitta i en situation där man då har en kvinna och en man, med exakt samma 

kompetenser och de har samma positiva och negativa egenskaper, då ska vi ju välja, då bör 

man ju välja kvinnan. Men vi ska ju inte välja en kvinna bara för att det ska vara en kvinna.” 
  

Företag B har en upprättad jämställdhetsplan. Målet som står i jämställdhetsplanen är att 

Företag B ska minska skillnaderna i könsfördelningen uppger respondent 8, som varit med och 

uppdaterat jämställdhetsplanen. Jämställdhetsplanen har utformats efter utifrån 

branschorganisationens gemensamma verksamhetssystem Povel. Vid upprättandet av 

jämställdhetsplanen har företaget inte utgått ifrån det femte globala målet jämställdhet. 
  

Innehållet i jämställdhetsplanen grundar sig på de sju diskrimineringsgrunderna varav en är 

kön. Företag B har som kortsiktigt mål att behålla sina kvinnliga medarbetare och att rekrytera 

fler kvinnor för att på detta vis uppfylla det långsiktiga målet: att minska skillnader i 

könsfördelning inom alla befattningar, avdelningar och team. För att få de kvinnliga 

medarbetarna att stanna kvar fokuserar Företag B på att ha ett trivsamt arbetsklimat som är 
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anpassat till alla samt att förebygga förekomsten av attityder och fördomar som hindrar kvinnor 

eller män att anta vissa befattningar på grund av att de är könsmärkta. Vidare uttrycker 

jämställdhetsplanen att alla på Företag B ska ha samma förutsättningar att utföra sitt jobb och 

trivas på arbetsplatsen. Innehållet uppger att traditioner och attityder, främst hos de som arbetat 

i branschen länge, är en av orsakerna till den ojämna könsfördelningen. Detta är ett stort 

problem som omfattar hela byggbranschen och Företag B fokuserar på att förebygga dessa 

attityder och fördomar. Jämställdhetsplanen beskriver att män är överrepresenterade i 

branschen och att en av anledningarna till detta är att det är svårt att attrahera och behålla 

kvinnor som är platschefer eller har liknande positioner. Åtgärder som Företag B vidtar för att 

lösa detta problem är att i platsannonser nämna att kvinnliga sökanden uppskattas, samtliga 

medarbetare ska ha möjlighet till samma utbildning och kompetensutveckling samt att ett 

mentorskap för kvinnor ska införas i syfte att stötta kvinnliga medarbetare. 

4.1.6 JÄMSTÄLLDHETSARBETET  

 

Respondent 7 känner sig medveten om jämställdhetsarbetet inom organisationen, och menar att 

det har varit en attityd som funnits sedan de grundade företaget. Respondent 8, som har varit 

med i upprättandet av jämställdhetsplanen för företaget känner sig medveten om det 

jämställdhetsarbete som företaget fastställt. Respondent 6 menar att hon inte upplever att hon 

är medveten om jämställdhetsarbetet då det inte ingår i hennes dagliga arbete på något sätt. 
  

Respondent 8 menar att det finns ett stort fokus på att få in fler kvinnor i 

byggbranschen.  Svårigheten är senare att nå dit i det enskilda företaget. Respondent 6 tycker 

det känns ovälkomnande för kvinnor att jobba i branschen när det uppkommer praktiska 

problem såsom att exempelvis omklädningsrum inte kan erbjudas till kvinnor på en 

byggarbetsplats, utan endast erbjudas män. Kvinnliga yrkesarbetare erbjuds istället byta om på 

toaletten eller i något annat rum men oftast väljer de att komma ombytta till arbetet.  Hon 

tillägger: 

  
”Som tjej vill man inte heller ställa till något besvär…” 

  
Respondent 7 menar att en av svårigheterna med jämställdhetsarbetet är att det inte finns några 

kvinnor att rekrytera. Han menar att det är svårt som företag att försöka få unga kvinnor att söka 

sig till branschen, framförallt på yrkesarbetarsidan. Han tycker samtidigt att företagen bär ett 

ansvar att rekrytera fler kvinnor. 
  

Företaget genomsyras av kamratskap enligt Respondent 7. Respondent 8 upplever ingen typisk 

machokultur i företaget, hon förklarar att det blir mindre och mindre accepterat i branschen. 

Respondent 8 förklarar: 
  

”Det är ju mindre och mindre accepterat att uttrycka massa kränkande saker och så. Så det är 

ju även män emellan, de reagerar mot varandra, eller på varandra om man säger någonting 

liksom.” 
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Respondent 6 menar att hon vet att det pratas på ett annat sätt, och om andra saker när det inte 

är några kvinnor på arbetsplatsen. Det är männen inte jättediskreta med. Respondent 5 

instämmer men förklarar att hon snarare ser det som en fördel, eftersom att förväntningarna på 

henne som kvinna oftast är lägre. 
Det finns inget speciellt stöd för kvinnor i organisationen. Respondent 6 förklarar att man 

arbetar med mentorskap, men att det gäller oavsett kön när man är ny på företaget. Respondent 

5 har tillsammans med andra kvinnliga kollegor åkt iväg på gemensamma aktiviteter efter 

arbetstid. Hennes manliga kollegor har frågat varför de inte får med. Dessa möten har senare 

blivit kallade för diskrimineringskvällen av hennes manliga kollegor. Respondent 5 tillägger: 

  
”Man måste ju hålla det på en nivå där det är lika, om kvinnorna ska få vara med på allt ska 

grabbarna också få det.” 
  

Vid eventuell konflikt skulle respondent 6 troligtvis prata med någon som står henne nära för 

att få hjälp i ärendet. Respondent 5 menar att hon i dagsläget har en del kött på benen och hade 

förmodligen vågat stå på sig. Hon menar att det även har att göra med hur trygg man är i sina 

arbetsuppgifter. 
  

Respondent 7 förklarar vikten av att känna sig behövd, sedd och som en spelare som 

betydelsefulla för att trivas i byggbranschen. Respondent 5 håller med och fortsätter 

resonemanget med att pengar driver människor till att trivas och genomföra bra arbete. 

Respondent 6 tror att trivsel inom branschen till stor del beror på att medarbetare behandlas 

med respekt och att det finns möjlighet att påverka sitt dagliga arbete. 
  

När det sker förändringar på företaget sker upplysning oftast genom mail. Respondent 8 

förklarar att jämställdhetsplanen skickats ut till alla på företaget. Fördelen med mail är att alla 

får ta del av samma information samtidigt. Respondent 6 berättar även att de har 

avdelningsmöten på vår/höst där mycket information delas. Den generella inställningen inför 

förändringar upplever respondent 8 som neutral. Varken bättre eller sämre än på andra ställen. 

Respondent 6 förklarar att hon tycker de flesta är öppna för förändringar men hon menar att 

vissa stora förändringar kan ske lite väl snabbt. Respondent 5 berättar istället att de flesta 

reagerar negativt till en början men att förändringarna oftast uppskattas i efterhand när de väl 

är implementerade. Respondent 8, 6, 5 och 7 upplever alla fyra att de kan identifiera sig med 

företagets kärnvärden som är: arbetsglädje, enkelhet och långsiktiga relationer. Respondent 7 

avslutar meningen med beskrivningen: 
  
”Jag skulle säga att jag lever dem till 100%.” 
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4.2 FÖRETAG A 

 

Företag A är ett ungt Företag Bestående av engagerade medarbetare. Företaget arbetar efter den 

decentraliserade organisationsstrukturen med delaktiga medarbetare som arbetar med frihet 

under ansvar. Företag A har som mål att öka jämställdheten och arbetar aktivt för att rekrytera 

fler kvinnor till företaget. I deras affärsidé beskrivs det hur de arbetar i verksamheten: 

 

“Företag A är nästa generation entreprenadföretag. Detta visar vi genom att ständigt utmana, 

våga tänka annorlunda och ifrågasätta de rådande branschförhållandena vi möter varje dag. 

Vi tror att utmanare driver utvecklingen och att nytänkande skapar effektivare och mer 

innovativa lösningar.” (Årsredovisning, 2018). 

4.2.1 ORGANISATIONSSTRUKTURENS UPPBYGGNAD 

 

Företag As organisationsstruktur består av fyra affärsområden. Respondent 2 berättar att dessa 

fyra områden är bygg, anläggning, fastighet och projektutveckling. Det är Daniel Åstenuis som 

är VD för bygg vilket är det bolag som respondenterna arbetar på. VD för bygg har därefter 

regionchefer, som i sin tur har anställda arbetschefer. Respondent 3 som är arbetschef berättar 

att arbetschefen ansvarar för en grupp bestående av arbetsledare, platschef, projektledare, 

entreprenadingenjörer och andra kompetenser som gruppen är beroende av. Respondent 4 

förklarar att Företag A även har stödfunktioner, som inköp, ekonomi och HR. Han beskriver att 

företaget har försökt korta ner chefsleden för att hålla organisationen så platt som möjligt. 

Respondent 3 förklarar att det är naturligt att organisationen har flera led av chefer eftersom en 

chef leder bra om man har en grupp på ca. 12 personer. Hon menar att det blir en naturlig dialog 

mellan de som hon behöver ha kontakt med på daglig basis. Respondent 3 förklarar att närheten 

kanske upplevs annorlunda för de som jobbar på annan ort än huvudkontoret som är i Göteborg 

eftersom de inte ses på samma sätt. 

  
Respondent 1 beskriver att Företag A är väldigt prestigelöst. Hon menar att det har skett en 

förändring sedan företaget blev börsnoterat, eftersom allting blev mer hemligt i samband med 

detta. Hon berättar vidare att alla visste allt – om allt, då information fanns lättillgänglig på 

företagets gemensamma intranät. Respondent 1 beskriver att företaget är styrt av olika lagar 

och regler som Sveriges byggbransch har. De har handböcker som beskriver hur de ska jobba, 

och de följer alltid ett visst sätt att arbeta på när de exempelvis gör en kalkyl. Hon menar att det 

beror på att alla ska kunna läsa och tolka det som har tagits fram. Respondent 4 upplever att 

företaget arbetar mycket med frihet under ansvar 

 

. Han menar att det är många som söker sig till företaget på grund av att medarbetarna får 

bestämma mycket själv. Han förklarar att det ibland kan bli svårt att få styrning. Han förklarar 

att ju större företaget är desto mer synergier finns det att tillgå. 
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Respondent 1 beskriver att det övergripande ansvaret ligger på VD. Hon berättar att VD för 

bygg är ute mycket i företaget, hon förklarar det såhär för oss: 

 

“Han är ju verkligen ute i organisationen, alltså han träffar jag ju, inte varje dag, men han är 

väldigt lätt att få tag på. Det är bara att gå in eller knacka på dörren.” 

 

Det varierar vem som bär det övergripande ansvaret på företaget. Respondent 2 menar att 

arbetscheferna är ytterst ansvariga, åtminstone i de projekt som de arbetar i. Respondent 4 

berättar att arbetscheferna tillsammans med regioncheferna har det övergripande ansvaret, men 

det skiftar lite utefter projektets gång, vem som ansvarar för vad. 

  
Relationerna mellan medarbetarna och cheferna på Företag A upplevs som positiv. Samtliga 

respondenter upplever en god relation till sina kollegor samt till sin chef. Respondent 4 menar 

att han ser sina chefer som en inspirationskälla då de kan inköp från grunden. Han berättar att 

hans chefer kan verksamheten och att de har ett personalansvar. Vidare upplever han ett 

stöttande beteende från cheferna. Respondent 1 berättar även hon att relationen till hennes 

medarbetare är god. Innan hon blev kalkylchef var hon kollega med de som i dagsläget arbetar 

i hennes arbetsgrupp vilket gör att hennes relation till dem blir lite annorlunda. Hon beskriver 

sig som en mamma till sina medarbetare med ett leende på läpparna. 
  

Respondent 2 berättar om sin upplevelse om relationerna inom företaget: 
  
“Positiv. ja. Vad ska man säga. Vi vill alla väldigt mycket och är engagerade och tycker vårt 

jobb är väldigt roligt så att ja, ett härligt klimat tycker jag!” 
  

Fortsättningsvis berättar hon att deras arbetsgrupp arbetar mycket nära varandra och att de alla 

har en gemensam nämnare, vilket gör att de gärna för dikussioner med varandra när de får 

tillfälle. Respondent 2 berättar att hennes närmsta chef bara är ett telefonsaFöretag Bl iväg och 

att hon känner sig trygg med att lyfta det hon känner inför henne. Detta gör att relationen 

upplevs mycket positiv. Även Respondent 3 beskriver relationen mellan henne och hennes 

arbetsgrupp som god samt att hon upplever ett stöttande beteende från hennes chef som tar sig 

tid när hon behöver det. 

4.2.2 DEN DECENTRALISERADE ORGANISATIONSSTRUKTURENS AKTUALITET 

 

Företag As organisationsstruktur har inte påtagligt förändrats under deras verksamma år. 

Strukturen har varit decentraliserad sedan respondent 3 började på företaget. Skillnaden är att 

det har tillkommit fler chefsled under tidens gång då det varit nödvändigt för att verksamheten 

ska fungera på ett effektivt sätt. Respondent 3 berättar att Företag A till en början var ett enda 

företag där Ola var VD och under honom hade han endast ett antal arbetschefer. I takt med att 

Företag A växte delades organisationen upp i fyra verksamhetsgrenar som bildade egna bolag, 

Bygg, Anläggning, Fastighet och Projektutveckling. I och med denna förändring tillsattes 
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verkställande direktörer för varje bolag samt regionchefer som verkar över arbetscheferna. 

Respondent 3 berättar: 
  

“En chef leder bra om man har en grupp på 12 personer, då blir det naturligt att man har en 

mellanchef därför att man inte ska vara så många, annars får man 50 man och man träffar dem 

aldrig riktigt.” 
  

Respondent 3 menar att förändring i organisationsstrukturen är nödvändig och rimlig. I takt 

med att företaget växer och större projekt tas i anspråk förklarar respondent 2 att det måste 

finnas rätt kompetens och kunskap inför projekt, vilket leder till att nya roller ibland skapas. 

Respondent 1 menar att organisationen förändras i samband med att företaget blir större, det 

blir fler människor att träffa och lära känna. Respondent 4 är inne på samma spår och menar att 

företaget har fått fler chefsled med regionchefer och att de i sig kommer längre bort från den 

dagliga verksamheten. Även om organisationen inte uppfattas som decentraliserad från ett 

externt perspektiv upplevs strukturen av samtliga respondenter som decentraliserad eftersom 

relationerna mellan medarbetare är nära. 
  
Mångfalden på Företag A upplevs av medarbetarna som god. Respondent 3 menar att företaget 

är ganska ungt men hon upplever att företaget har alla funktioner som krävs. Respondent 1, 2 

och 4 upplever även dem företaget som ungt. Respondent 4 beskriver att företaget har hyfsat 

stor mångfald. Han beskriver sin uppfattning om hur många tjejer respektive killar det är på 

arbetsplatsen: 

  
“Sen vet jag inte hur det är ute på byggena men det känns som att det är ganska mycket, det är 

ju inte 50/50 mellan tjejer och killar men för att vara bygg så är det nog ganska mycket tjejer. 

Tror jag. I alla fall på kontoret och så.” 

4.2.3 EFFEKTER AV EN DECENTRALISERAD ORGANISATIONSSTRUKTUR 

 

Delaktighet i beslut varierar beroende på roll inom företaget. Både Respondent 1 och 2 förklarar 

att de har stora möjligheter att vara delaktiga i beslutsfattande processer. De beskriver 

organisationen som öppen där det alltid finns möjlighet att presentera sina egna tankar och idéer 

så länge man kan motivera dem väl. Respondent 4 berättar att han själv inte är så delaktig i 

besluten som tas eftersom han jobbar som en stödfunktion till projekten. Han menar däremot 

att även om han själv inte är den som fattar besluten så blir det oftast så som han har tänkt sig 

eftersom han arbetar så nära med projektledningen samt att han själv har arbetat fram underlaget 

till besluten. Vidare berättar han: 
  

“Då säger jag att dessa borde vi köpa, ska jag ringa och förhandla? Så får jag ett ja. Visst, jag 

tog inte beslutet men nästan.” 

  
Respondent 3 roll går ut på att fatta beslut. Hon menar på att det är upp till varje enskild individ 

om hur delaktiga de vill vara i beslutsprocesser. Det kan bero på hur länge man har jobbat och 

vad man har för arbetsuppgifter. Hon förklarar:   
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“Man vill ju att alla ska vara delaktiga men det beror på vad man gör och vilka beslut man 

fattar.” 

  
Beslutsvägarna på Företag A är korta berättar respondent 1. Hon beskriver att hennes 

arbetsgrupp tillåts att vara kreativ och arbetar mycket under principen frihet under ansvar. Med 

anledning till detta involveras hon inte i alla beslut som fattas. I respondent 2s roll som HR-

specialist fattar hon självständiga beslut i sitt arbete men hon menar att mycket diskuterar hon 

dessutom med sin chef för att få ökade insikter. Även respondent 3 diskuterar gärna med sin 

chef eller sina kollegor när beslut ska fattas för att tillgodoses med någon annans tankar om 

situationen. 

  
Det råder stor medvetenhet hos medarbetarna om deras respektive ansvarsområden. Både 

respondent 1 och 3 som har chefsposition, är båda två mycket medvetna om deras 

ansvarsområden. Vidare tilldelar de ansvar till medarbetarna i deras arbetsgrupp och de har 

ansvaret för att se till att gruppen uppnår de mål som sätts upp. Respondent 2 är medveten om 

sina ansvarsområden eftersom hon har några års erfarenhet av arbetet hon utför. Hon berättar 

att hon kanske hade känt sig aningen förvirrad om hon hade kommit in som helt ny i sin tjänst 

utan någon erfarenhet. Respondent 4 berättar om sin syn på ansvar:  
  

“Det känns som om kulturen här på Företag A är att om man vill så slängs man ut lite i vattnet. 

Så får man försöka. Men det är ju den förväntan man har också, att man vågar, och att man 

kan misslyckas” 
  

Som inköpare fördelas ansvaret i början av varje projekt där platsledningen och inköparen 

diskuterar vilka inköp respondent 4 ansvarar för och vilka inköp som platsledningen gör själva. 

Detta medför att respondent 4 är medveten om sina ansvarsområden, trots att de under 

projektets gång kan komma att förändras. 

  
På Företag A är kulturen sådan att det alltid är möjligt att fråga om någon information saknas. 

Respondent 2 upplever att hon har tillgång till den information som krävs för att hon ska kunna 

utföra sina arbetsuppgifter medan respondent 3 menar att informationen är lättillgänglig om 

intresset att hitta den finns det ligger på den enskilda medarbetaren att söka och ta reda på den 

information som behövs. Respondent 1 upplever att om hon inte har den information som krävs 

går det alltid att fråga medarbetare och mer erfarna personer inom organisationen för att få svar 

på sina frågor. Respondent 4 berättar att det är lite både och avseende tillgång till information. 

Ibland finns all nödvändig information med i bygghandlingarna och i olika leverantörslistor 

medan det i vissa fall saknas men i de fall berättar han att han alltid kan fråga andra personer 

som är delaktiga i projektet. Allmän information till Företag As anställda publiceras på deras 

intranät. Utöver detta sker förmedlingen av information muntligen genom telefon, personlig 

kommunikation eller genom mailkontakt. Både Respondent 1 och 4 arbetsgrupp har 

kontinuerliga möten där information fördelas mellan de involverade. Respondent 4 berättar om 

hur inköpsgruppen förmedlar information mellan varandra: 
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“Vi har avdelningsmöten en gång i månaden, sen är det ju bara avstämningar i korridoren och 

mail.” 
  

Det öppna klimatet på Företag A återspeglar dessutom ledarskapet inom organisationen. 

Ledarskapet är ett viktigt ämne som prioriteras högt inom organisationen. Respondent 1 berättar 

att samtliga chefer genomgår en ledarskapsutbildning som återspeglar hur Företag A ser på 

ledarskap och hur man ska vara en bra ledare. Respondent 2 menar att vid rekrytering av ny 

personal till chefsroller talas det mycket om det coachande ledarskapet. Hon förklarar: 
  

“När arbetschefer eller rekryterande chefer ska anställa någon, att vi ska anställa en annan 

som ska leda en grupp så pratar man väldigt mycket om det här coachande ledarskapet. Det 

här att vi ska arbeta i lag. Det ska inte vara att peka med hela handen. Mycket det här med 

lagkänsla, bygga lag, vi ska trimma ihop oss, vi ska komplettera varandra.” 

  
Respondent 4 menar att ledarskapet till stor del präglas av frihet under ansvar. Han upplever att 

han får förtroende från sin chef om han visar framfötterna samt att hans chefer är en 

inspirationskälla för honom eftersom de lever som de lär. 
  

Företag As decentraliserade organisationsstruktur leder till hög arbetstillfredsställelse och 

motivation. Respondent 1 motiveras av att jobba som chef och tycker att hennes arbetsuppgifter 

och ledarskapsroll ger henne arbetstillfredsställelse. Hon menar att alla arbetsuppgifter inte är 

jätteroliga men generellt sett så upplever hon hög motivation i sitt arbete. Den decentraliserade 

organisationsstrukturen har betydelse för respondent 1 motivation på så vis att det är ett öppet 

klimat och att hon kan prata med i princip vem som helst. Besluten går fort och hon tycker att 

det är positivt att hon kan fråga rätt person direkt istället för att hennes chef ska ta ärendet vidare 

i en lång process. Respondent 3 och 4 menar att de är tillfredsställda av sitt arbete och att de 

blir motiverade av att se resultat som leder till ett bra framtida samarbete. Vidare berättar 

respondent 4 att hans motivation och arbetstillfredsställelse till stor del grundar sig i företagets 

organisationsstruktur: 
  

“Jag gillar att man får ta mycket ansvar och så, och få ta beslut, eller driva på beslut i alla fall. 

Att det uppmuntras så att inte allting ska gå igenom massa kvarnar.” 

  
Respondent 2 upplever även hon hög arbetstillfredsställelse. Hon uppskattar flexibiliteten och 

att hon har möjlighet att själv påverka hennes dagliga arbete och sin egen tid. Hennes jobb går 

ut på att själv planera och strukturera hennes arbetsuppgifter. Det är hon som på egen hand 

driver sina rekryteringsprocesser framåt. Önskar hon en hög arbetsbelastning så kan hon få det 

eftersom det är upp till hennes ambitioner att avgöra. Även respondent 1 och 4 påstår att de till 

stor del har möjlighet att bestämma över sina arbetsuppgifter. Respondent 4 upplever att hans 

arbete är fritt med mycket frihet under ansvar. Det finns inget exakt arbetssätt som bestämmer 

hur han ska utföra sina arbetsuppgifter men självklart dyker det ibland upp oväntade 

arbetsuppgifter som måste hanteras. Respondent 3 beskriver sin möjlighet att bestämma över 

sina arbetsuppgifter enligt följande: 
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“Jag lägger upp min dag själv för det är jag som har satt upp mål för mig grupp och det är jag 

som ser till att vi når de målen.” 
  

Samtliga respondenter planerar och strukturerar själva upp sitt dagliga arbete. Genom att ha 

avdelningsmöten och veckomöten vet de vad som ska göras och hur de ska lägga upp sitt arbete. 

Vidare är kalendern, mailen och kommunikation mellan kollegorna viktiga hjälpmedel för att 

hålla koll på sina arbetsuppgifter menar både Respondent 2 och 4. Eftersom arbetet är relativt 

fritt och personalen fattar mycket egna beslut i sitt dagliga arbete upplever de flesta att de känner 

sig trygga i beslutsfattande. Respondent 3 berättar att hon ofta diskuterar sina beslut med någon 

annan om hon är osäker men att det i slutändan ändå är hon som måste vara säker på att rätt 

beslut fattas. Responsen på besluten som respondent 1 fattar är ofta bra och det gör att hon 

känner sig trygg i beslutsfattande. Hon tillägger: 
  

“Jag tycker ändå att de flesta är duktiga på att säga vad de tycker här för de vet att de kan göra 

det utan att få skit för det.” 

 

4.2.4 JÄMSTÄLLDHET I SAMHÄLLET  

 

Då företaget har vuxit så snabbt menar respondent 2 att möjligheten till att utvecklas är stor. 

Det har varit många kollegor till henne som har tagit stora roller och positioner på företaget på 

relativt kort tid. Respondent 2 upplever att hon har goda möjligheter att avancera, hennes känsla 

är att hon får vara delaktig i diskussioner och att hon blir lyssnad på. Att avancera inom företaget 

tror hon handlar om egen vilja att utvecklas samt att man visar initiativ till det. Hon tror 

samtidigt att det kan vara svårare att tillsättas en ny roll internt då arbetscheferna som tidigare 

hade en väldigt nära dialog nu har hamnat längre ifrån varandra och kommunikationen på så 

vis försämrats. Hon tror att det är svårare att få sin önskan om avancering eller förflyttning hörd 

eftersom den kommunikationen inte är lika lättillgänglig i en större organisation. Hon vill tro 

att alla har samma möjligheter till att avancera. Respondent 1 beskriver att hon inte tycker att 

det ska vara någon skillnad på om man är tjej eller kille som önskar avancera inom företaget. 

Respondent 4 beskriver att han ser positivt på avanceringspotentialen inom företaget: 
  

“Det känns som att man kan göra karriär från yrkesarbetare, och inne på kontor och platschef, 

projektledare. Så det tycker jag är kul.” 

  
Han berättar att det inte finns några tydliga linjer för hur man gör karriär, att man kan gå vidare 

i karriären lite kors och tvärs. Respondent 3 har avancerat två gånger under sin drygt femåriga 

period på företaget. Hon berättar: 

  
“Jag har ju bytt roll två gånger så jag tror att om man jobbar och berättar om att man vill 

något annat och motsvarar de krav som finns så finns möjligheten att avancera.” 
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Respondent 3 beskriver att hon tror att kvinnor själva ska vilja avancera och våga berätta att det 

är det dem vill, hon poängterar att det gäller även för killar. Hon förklarar att det inte alltid är 

lätt att utvecklas eftersom nya uppdrag kan kännas skrämmande: 

  
“... när jag fick första frågan om jag ville bli platschef så blev jag fundersam över hur jag ska 

driva det här, detta gigantiska projektet och så gick jag hem och satte mig med min man och sa 

att min chef måste vara helt tokig, han vill att jag ska bli platschef. Och så pratade vi och så sa 

min man då, nu får du tänka såhär; hade jag fått frågan hade jag sagt jajamensan och kört 

på...” 

  
Respondent 3 berättar fortsättningsvis att hon tror att kvinnor ofta är lite mer osäkra, speciellt 

i en bransch där det inte är helt naturligt för kvinnor att ha en chefsposition. 
Det råder olika uppfattning om hur kvinnor respektive män är i ledande position. Respondent 2 

berättar att hennes upplevelser av kvinnor i byggbranschen är lite mer tuffa, och vågar sticka ut 

hakan, innehar lite pondus. Respondent 1 finner det svårt att generalisera men menar att kvinnor 

kanske har lite mer att bevisa. Hon fortsätter att förklara att hon har mött män i ledande position 

som både har varit lyssnande och kört över henne. Hon förklarar att hon däremot inte vet hur 

de ledande männen beter sig mot andra män, och att hon tror att det till stor del har att göra med 

vem man är. Respondent 3 berättar att hennes bild av en man i ledande position till en början 

var att bara för att han är man så kan han allt, och att hon förminskade sig själv i det: 

  
“... jag tror att man själv har skapat sig en bild som är fel och den bilden gör att man begränsar 

sig själv.” 
  

Respondent 3 beskriver att både tjejer och killar är duktiga i sina roller för annars kommer man 

inte dit man är i livet, och hon menar att arbetsgivare inte lyfter upp en person som inte klarar 

av att bära det ansvar som rollen innebär. Företaget beaktar individens kompetens. 

4.2.5 JÄMSTÄLLDHET I BYGGBRANSCHEN 

 

Begreppet jämställdhet innebär olika saker för respondenterna. För respondent 1 innebär 

jämställdhet att alla ska ha samma möjligheter, oavsett om personen är kvinna, man, invandrare 

eller vilken sexuell läggning personen har. Respondent 2 beskriver innebörden av jämställdhet 

som att en kvinna ska få lika mycket utrymme och inte känna sig kränkt på något sätt, att 

kvinnor och män ska ha samma våglängd i diskussioner och att det ska finnas en ömsesidig 

respekt mellan könen. Respondent 3 är inne på samma resonemang som Respondent 2, dvs att 

det inte ska spela någon roll om en person är kvinna eller man utan att det viktiga är 

kompetensen och personligheten som personen besitter. Hon menar vidare att företaget ska ha 

mångfald och att den ska återspegla samhället vi lever i, detta gör att gruppen blir bättre och 

mer homogen. 

  
Respondent 4 anser att jämställdhet är viktigt och att branschen måste jobba för att få in fler 

kvinnor. En kvinna måste få samma möjligheter som en man och branschen måste jobba på att 
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uppmuntra och stötta kvinnorna som vill ha samma möjligheter som männen. Respondent 4 

beskriver jämställdheten på följande sätt: 
  

“Jag har nog landat i att man ska ha samma möjligheter, alltså inte så mycket samma utfall 

liksom så, utan att man ska ha samma möjligheter för olika saker och inte väljas bort eller 

väljas till.” 
  

På Företag A är könsfördelningen ojämn. Respondent 1 berättar att det är en mansdominerad 

bransch som är väldigt manlig i sin kultur. Hon förklarar: 

  
“Ju längre ut du kommer härifrån, desto mer fördomar blir det.” 

  
Respondent 3 berättar att det känns tråkigt att könsfördelningen är så ojämn och att ledningen 

endast består av män. Kvinnorna finns i företaget, även om de inte är så många. 
Enligt Företag As Årsredovisning (2018) har andelen kvinnor i organisationen sedan 2015 ökat 

från 10 till 17 procent. Enligt årsredovisningen har Företag A som mål att 40 procent av alla 

som tillsätts inom bolaget ska vara kvinnor till år 2020. År 2018 uppgick andelen rekryterade 

kvinnor till 28,5 procent. I Företag As mångfald- och likabehandlingspolicy uttrycks att Företag 

A ska vara en jämställd arbetsplats där alla medarbetare oavsett kön, sexuell läggning, etnisk 

tillhörighet, religion, ålder eller funktionshinder har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. Arbetsgrupperna ska aktivt arbeta för att uppnå en jämn könsfördelning mellan 

kvinnor och män. Målet för samtliga nivåer, arbetsplatser, lednings- och beslutsorgan är att 

åtminstone uppnå en 60/40-fördelning mellan män och kvinnor. 
  

Respondent 4 som har jobbat på Företag A i tre år och ytterligare några år inom branschen 

upplever att det har blivit en skillnad i könsfördelningen från det att han började jobba. I början 

var det stor brist på kvinnliga chefer men under åren har det tillkommit fler kvinnor inom 

branschen och i organisationen. Respondent 2 är mycket medveten om problemet med att locka 

fler kvinnor till branschen. Det är få kvinnor som väljer att jobba ute i produktionen och Företag 

A jobbar för att försöka skriva annonser som lockar kvinnor till att söka de tjänster som finns. 

Vidare berättar hon att Företag A inte jobbar med kvotering men att det måste bli fler kvinnor 

i branschen. Respondent 1 berättar att hon inte har upplevt någon förändring på Företag A under 

de år som hon har jobbat på företaget. Vidare berättar hon att hon aldrig har upplevt det som 

negativt att vara kvinna i branschen men att det har att göra med hur hon är som person också. 

  
Företag A har en övergripande strategi för hur jämställdhet ska uppnås. Respondenterna har 

svårt att uttala sig om denna fråga då de inte är medvetna om vad jämställdhetsstrategin går ut 

på. Respondent 1 och 3 berättar att det finns en upprättad jämställdhetsplan men den har de inte 

tagit del av, trots att de har tillgång till den. Respondent 2 och 4 är inte medvetna om de 

strategier som har tagits fram men respondent 2 arbetar dagligen med att fokusera på att få fler 

kvinnor till organisationen. 

  
I mångfald- och likabehandlingsplanen framgår det att Företag As arbetsmiljö och 

arbetsförhållanden ska anpassas så att samtliga medarbetare kan arbeta på alla arbetsplatser. 
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Företag A vill motverka löneskillnader mellan kvinnor och män och samtliga medarbetare ska 

få samma möjligheter till karriärutveckling. Företag A arbetar aktivt för att ingen medarbetare 

ska utsättas för sexuella trakasserier, kränkningar eller känna obehag på grund av uppträdanden 

och uttalanden. Ingen kränkande särbehandling ska förekomma inom organisationen då det är 

viktigt att samtliga medarbetare trivs och är välmående. Företag A uppmuntrar medarbetare 

som utsätts för kränkande särbehandling att säga ifrån och konfrontera den som kränker. Vidare 

har den närmsta chefen ett ansvar att utreda omständigheter och vidta åtgärder för att förebygga 

och förhindra kränkande särbehandling. HR-avdelningen är en stödfunktion som kan involveras 

i frågor om mångfald- och likabehandling då dessa aktivt arbetar för att samtliga medarbetare 

ska trivas på arbetsplatsen. 
  

Respondenterna på Företag A har ingen kunskap om det globala målet jämställdhet och vet inte 

om organisationen har tagit hänsyn till det vid upprättandet av jämställdhetsplanen. Respondent 

3 berättar: 

 

“Eftersom det är KMA som gör det så har jag inte varit involverad och tänkt på mycket på det.” 

4.2.6 JÄMSTÄLLDHETSARBETET 

 

Företag A visar praktiska indikationer på deras målsättning kring jämställdhetsarbetet men 

medarbetarna är inte medvetna om företagets uppsatta mål. Respondent 1 berättar att hon borde 

vara medveten om jämställdhetsarbetet och vad målet för organisationen är, men att hon inte 

vet något konkret mål. Hon poängterar att hon tycker att det hade varit konstigt om den 

procentuella siffran är 15 procent kvinnor genom hela företaget men att ledningsgruppen 

samtidigt skulle bestå utav 50 procent kvinnor. Respondent 4 menar att han tycker företaget ger 

tydliga signaler om att de vill ha fler kvinnor i ledande positioner. Han berättar att företaget inte 

kvoterar och inte tar in kvinnor på bekostnad av sämre kvalité eller annat. Respondent 3 

upplever inte att hon är medveten om målen för organisationen, hon menar att hon vid 

rekryteringar får hjälp av HR att välja ut en lämplig kandidat för det specifika jobbet och 

gruppen. För respondent 3 har det alltid varit en naturlig process att se till gruppens behov och 

därefter försöka rekrytera in rätt person på rätt plats, oavsett kön. 

  
Respondent 2 förklarar att företaget arbetar med de uppsatta jämställdhetsmålen samtidigt som 

de undviker att arbetet ska bli en kontrollfunktion. Respondent 4 förklarar att han känner att 

jämställdhetsarbetet successivt går åt rätt håll. Han tror att fördelningen är som mest jämn på 

huvudkontoret och stegvis minskar i rollerna ner till produktion. Inom byggbranschen tror 

respondent 2 att jämställdhetsarbetet ligger lite efter. Hon tror att det vore lättare att rekrytera 

tjejer om det var en mix mellan könen från början. Respondent 1 menar att byggbranschen 

försöker förbättra jämställdheten men att det inte är lätt att få kvinnor att välja ett arbete ute i 

produktion. 
  

Jargonen på företaget upplevs ibland som grabbig. Jargongen beskriver respondent 4 som glad, 

skämtsam och positiv. Han beskriver att det ibland kan bli lite gubbigt och att stämningen blir 
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annorlunda när det är kvinnliga kollegor på plats, vilket han ser som positivt eftersom den 

kvinnliga närvaron ändrar den grabbiga jargongen. Han förklarar: 

 

“Sen så, är man bara grabbar och har suttit länge på något möte och alla är lite trötta då kan 

det bli lite gubbigt, absolut.” 
  

Respondent 3 berättar att hennes kollegor ibland har sagt att jargongen blir mjukare när hon är 

på plats. Respondent 1 upplever ingen speciell jargong på företaget. Respondent 2 tycker att 

jargongen är väldigt öppen och hennes arbete innebär mycket möten med människor, vilket hon 

tycker är kul. Hon beskriver att företaget är väldigt aktivt och inbjudande till aktiviteter. 

 

Det finns en begränsad medvetenhet kring kvinnors möjlighet till stöd inom organisationen. 

Respondent 1 berättar att hon inte vet om det finns något specifikt kvinnostöd inom 

organisationen. Hon har däremot hört om en grupp kvinnor som träffas ibland och berättar: 
  

“... de vet jag inte vad de gör, för jag har inte blivit kontaktad eller visste knappt om att de 

fanns.” 

 

Respondent 2 berättar att hon inte är så uppdaterad om kvinnogruppen, men att hon vet att det 

finns på företaget. Respondent 3 är inte medveten om någon kvinnogrupp men hon förklarar att 

Företag A i samband med Me too kampanjen startade ett samarbete med en organisation dit den 

som ville ha lite extra stöd eller ville prata med någon kunde vända sig. Denna organisation är 

helt anonym och om någonting allvarligt har hänt kopplas HR-avdelningen in för att lösa 

problemet.   

  
Kvinnorna på Företag A har olika erfarenheter kring motstånd och hinder i branschen. 

Respondent 3 berättar att det har uppkommit situationer där beställare har vänt sig till killen i 

rummet då hen antagit att det är mannen som är chef och inte hon, som kvinna. Hon berättar att 

hon uppskattar sättet hennes manliga kollegor bemöter missförståndet på, genom att berätta att 

det är respondent 3 som är chef och att det är henne man ska vända sig till. Hon menar att det 

inte hjälper att göra sig själv till ett offer när sådant händer. Respondent 1 berättar att hon inte 

upplever att hon mött något speciellt motstånd som kvinna i en mansdominerad bransch. Hon 

berättar att hon tror att medarbetare generellt trivs bäst i en bransch där medarbetare får vara 

involverade, där beslut fattas i grupp och inte bara kommer uppifrån. Respondent 3 förklarar 

att hon tror att medarbetare trivs när de har roligt ihop i gruppen, och att lyhördhet är viktigt. 

Respondent 2 tror att många söker sig till byggbranschen för att man känner sig behövd och får 

vara med där det händer: 

  
“... man vill liksom ingå i ett team, i en grupp, alltså att det är laget, det är det som är de goa 

gubbarna, som lockar.” 
  

Respondenterna känner att de kan identifiera sig med företagets kärnvärden. Respondent 3 

förklarar att hon identifierar sig med organisationens kärnvärden och värderingar, och att hon 
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tycker att de är bra eftersom de hjälper henne att kombinera ihop en grupp med anställda vars 

personligheter motsvarar organisationens mål och visioner. Respondent 1 menar att 

kärnvärdena passar henne bra då de till stor del bygger på sunt förnuft. Respondent 2 ställer sig 

kritisk mot hur uppföljning och aktivt arbete med kärnvärdena görs. Hon menar att kärnvärden 

och värderingar är något som bör implementerats i hennes arbetssätt: 

  
“... kan jag känna lite osäkerhet kring liksom vad är det som det faktiskt symboliserar? Om jag 

ska vara helt krass. För det är ingenting som man diskuterar eller som följs upp i mitt dagliga 

arbete på det sättet.” 

  
Respondent 3 berättar att företaget försöker upplysa om jämställdhet genom att ha utbildningar 

med personalen. Det finns även information på intranätet med tillhörande mallar för hur man 

ska arbeta mot ökad jämställdhet, men för att använda dessa måste man ändå på eget initiativ 

söka sig fram. Vid större förändringar brukar de anställda kunna ta del av information genom 

media, intranätet eller på fredagar då information brukar gå ut på frukosten berättar Respondent 

1. Respondent 4 menar att information ofta tillkommer honom via intranätet och via mail. 

 

Respondent 2 menar att inställningen till förändringar varierar beroende på hur mycket det 

påverkar individen, om det blir till för- eller nackdel. En indikation hon har upplevt är att några 

har valt att lämna företaget eftersom det har expanderat mycket under kort tid och att företaget 

därför inte upplevs som detsamma längre. Respondent 4 berättar att det finns två sidor av 

inställningen till förändringar. Den ena sidan är jättepositiv och den andra sidan är oerhört 

konservativ. Han menar att byggbranschen till stor del präglas av praxis och det kan vara svårt 

att applicera nya verktyg/hjälpmedel. Respondent 1 beskriver att de som jobbar på Företag A 

är väldigt bra på att hantera förändringar: 

 

“Alltså det händer så himla mycket här hela tiden, och skulle man inte tycka om förändringar 

skulle man inte jobba här.” 
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5. ANALYS 
 

 I detta kapitel presenteras analysen med utgångspunkt i vår analysmodell (se figur 2.2) och 

Huberman et al kvalitativa dataanalysmodell (Qualitative data analysis, 2014). Insamlad 

empirisk data samt teorier som bearbetats i den teoretiska referensramen analyseras för att 

göra jämförelser, hitta mönster och skapa mening. Analysens innehåll struktureras i Raw order 

themes och Higher order themes vilka slutligen mynnar ut i två huvudsakliga teman som 

benämns General Dimensions: jämställdhetens framgångsfaktorer och utmaningar. Analysens 

förfarande och resultat beskrivs i figur 5.1 i slutet av analysen och syftar till att ge läsaren en 

inblick i hur analysen har utförts med hjälp av analysmetoden. Vidare sammanfattas analysens 

resultat i ett teoretiskt ramverk som framtagits med higher order themes och general dimentions 

som utgångspunkt och som besvarar studiens frågeställning och forskningslucka. 

5.1 JÄMSTÄLLDHETENS FRAMGÅNGSFAKTORER 

5.1.1 TYP E & TYP D – MEST LÄMPADE FÖR FÖRETAG I BYGGBRANSCHEN SOM 

STRÄVAR EFTER JÄMSTÄLLDHET? 

 

Det är en sak att företag uttrycker att de arbetar efter en decentraliserad organisationsstruktur 

men en annan sak att faktiskt anta den. Det finns samordningsmekanismer som utmärker sig för 

en decentraliserad organisationsstruktur (Mintzberg, 1980). Insamlad empirisk data visar på att 

både Företag A och Företag B har korta beslutsvägar där medarbetarna på samtliga nivåer är 

högst delaktiga i beslutfattande processer. Medarbetarna fattar självständiga beslut avseende 

det dagliga arbetet och chefen har hög tillit till sin personal och kontrollerar därför inte varje 

beslut som fattas. Empirin tyder på att både Företag A och Företag B inte bara förespråkar att 

deras organisationsstruktur är decentraliserad utan också faktiskt verkar efter strukturens 

filosofi. I en decentraliserad organisationsstruktur är målet att ansvar och beslutsfattande ska 

delegeras ner till samtliga nivåer inom organisationen och att initiativtagande och delaktighet 

bland samtliga medarbetare uppmuntras (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Denna teori 

stämmer överens med både Företag As och FÖRETAG Bs organisationsstruktur. I takt med att 

företagen växer tyder empirin på att det är oundvikligt att fler chefsnivåer tillkommer. Trots 

denna förändring bibehåller företagen sin strävan efter decentralisering inom organisationen. 

 

I byggbranschen sker det dagliga arbetet i projektform och flertalet av de anställda har sina 

arbetsplatser ute på ett byggprojekt. På varje projekt finns en platsledning som driver arbetet 

framåt och leder utförandet av projektet. Respondenterna som har sin arbetsplats ute på projekt 

menar att det är platsledningens jobb att fatta beslut avseende det dagliga arbetet och högre 

chefer involveras inte i dessa beslut då det är för tidskrävande. Enligt Mintzberg kallas denna 

typ av struktur decentraliserad organisationsstruktur typ E (Mintzberg, 1979). Den 

decentraliserade organisationsstrukturen är fördelaktig för företag likt Företag A och 

FÖRETAG B som vill ha korta och effektiva beslutsvägar eftersom platsledningen är mer 

insatta i beslutet som ska tas än chefer som arbetar längre ifrån den dagliga verksamheten 

(Richardson, Venderberg, Blum & Roman, 2002).  
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Beslutsfattande processer ute på projekt och på huvudkontoren hos både Företag A och Företag 

B har både likheter och skillnader. Respondenterna som har sin dagliga arbetsplats på 

företagens huvudkontor anser att deras möjlighet till delaktighet i beslutsfattande är stor och att 

de ansvarar över sitt eget arbete. Respondent 4 som arbetar som inköpare, vilket är en 

stödfunktion till projekten, menar att han själv inte fattar så mycket beslut men att han arbetar 

fram underlaget till besluten som tas. Då inköp handlar om ekonomiska beslut är han inte 

behörig att ingå avtal och affärer utan att en chef involveras. Likaså menar respondent 8 som 

arbetar som KMA-ansvarig på Företag B att hon dagligen fattar egna beslut men att hon ofta 

involverar sina chefer för att diskutera fram möjliga lösningar som besluten sedan baseras på. 

Detta innebär enligt vår mening att både Företag A och Företag B har inslag av Mintzbergs 

decentraliserade organisationsstruktur typ D (Mintzberg, 1979).  

 

Företag A och Företag B är organisationer som är indelade i olika funktioner, exempelvis 

platsledning för ett projekt eller stödfunktioner som inköp, kalkyl och ekonomi. I varje funktion 

finns en chef som har det övergripande ansvaret, men funktionerna är beroende av samarbete 

mellan medarbetarna samt eget ansvarstagande och stor delaktighet. Enligt Mintzbergs typ D 

delegeras makten till de arbetsgrupper som besitter rätt kompetens inom det givna området, 

samtidigt som det finns en expert inom området som tar de övergripande besluten. Empirin 

visar att de båda företagen arbetar med olika nivåer av personal för att kunna säkerställa en 

trygg och säker arbetsplats men samtidigt nyttja den kompetens som finns hos alla enskilda 

individer inom gruppen. Strukturen innebär vidare att det finns ett nära samarbete mellan 

funktionerna och att detta leder till att organisationen blir enhetlig och att de bästa besluten 

fattas (Mintzberg, 1979).  

 

Empirin visar att funktionerna inom Företag A respektive Företag B arbetar i nära relationer till 

varandra. Respondenterna menar att relationerna mellan medarbetare i de olika funktionerna är 

god och att samarbete mellan funktionerna sker dagligen. Detta menar respondenterna ökar 

deras trivsel på arbetsplatsen. Goda relationer mellan medarbetare i olika arbetsgrupper och på 

olika nivåer resulterar i att tillgång till information, resurser och stöd blir större då det finns en 

starkare vilja att hjälpa varandra och att dela med sig av tillgångar (Orgambidez-Ramos & 

Borrge-Ales, 2014). Malone (1997) menar att medarbetare i en decentraliserad 

organisationsstruktur har större tillgång till information. Med stöd i Orgambidez-Ramos & 

Borrge-Ales (2014) teori och respondenternas svar från intervjuerna är goda relationer mellan 

organisationens medarbetare nödvändig för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa 

sätt, då essentiella resurser finns tillgängliga. Den decentraliserade organisationsstrukturen typ 

E och typ D främjar kommunikation och informationsdelning mellan funktionerna vilket våra 

respondenter upplever vara en väl fungerande och omtyckt struktur.  

 

Empiriska mönster menar på att medarbetarna i en decentraliserad organisationsstruktur inte 

styrs av standardiserade arbetsprocesser i form av regler och föreskrifter. Företagen eftersträvar 

att arbeta efter principen frihet under ansvar vilket syftar till att eliminera arbete i förutbestämda 

arbetsmönster. Byggbranschen är dock en bransch som till stor del präglas av standardiserade 

arbetsprocesser eftersom det finns stora arbetsmiljömässiga risker med att arbeta i produktion, 
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därför arbetar företagen naturligt med tydliga ansvarsområden och principer som genomsyrar 

hela organisationen för att upprätthålla en hög säkerhet för sina anställda.   

  

Företag A och Företag B har format sina organisationer utifrån deras egna situation och vad 

som är lämpligt för just dem. Båda företagen är relativt unga och strävan efter nytänkande och 

innovativa lösningar ligger till grund för deras visioner. Detta kan enligt oss vara en orsak till 

deras liknande organisationsstrukturer. I enlighet med contingency theory ska företag utforma 

en unik organisationsstruktur som är lämplig för det enskilda företaget och dess situation (Otley, 

2016). För företag i byggbranschen som arbetar efter en decentraliserad organisationsstruktur 

är en kombination av Mintzbergs typ D och typ E med stöd i empiri och teori en fördelaktig 

struktur att anta. Empiriska mönster tyder på att medarbetarna uppskattar denna struktur 

samtidigt som teorier menar på att delaktighet och ansvarstagande främjar ökad trivsel och 

motivation men att det samtidigt kan finnas en rädsla i att ha för mycket eget ansvar (Yukl & 

Becker, 2006). Enligt vår mening är kombinationen av typ D och typ E mest lämpad för företag 

i byggbranschen som vill ha en decentraliserad organisationsstruktur.  

 

 
 

Tabell 5.1 – Sammanfattning över Företag A:s och Företag B:s organisationsstruktur  
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5.1.2 EMPOWERMENT – ETT VINNANDE KONCEPT FÖR KVINNORS TRIVSEL? 

 

En decentraliserad organisationsstruktur strävar efter empowerment bland medarbetarna. Både 

Företag As och Företag Bs organisationsstruktur är uppbyggd i synergi med Mintzbergs 

decentraliserade organisationsstruktur typ E men med inslag av typ D (Mintzberg, 

1980).  Organisationsstrukturen främjar delaktighet och ansvar och målet är att cheferna ska 

kunna ha en överblick över vad som sker inom organisationen utan att detaljstyra. Empirisk 

data talar för att människor presterar som bäst när de själva är motiverade och nöjda med sitt 

arbete. Att känna sig behövd, sedd och att individen själv har möjlighet att påverka sitt dagliga 

arbete har visat sig vara en viktig faktor för att uppleva arbetstillfredsställelse. Insamlad 

empirisk data menar att respondenterna drivs av att jobba utefter filosofin frihet under ansvar 

där de tillåts planera och strukturera sina arbetsuppgifter självständigt med stöttning från 

chefen. Chefens stöttande beteende medför att medarbetarna blir trygga i sin roll och att deras 

självförtroende blir starkt. Detta möjliggör även högre prestationer eftersom medarbetarna får 

utnyttja sin fulla potential och blir motiverade i sitt arbete. Empowerment medför ökad 

arbetstillfredsställelse vilket i sin tur leder till ökad motivation, bättre trivsel och högre 

effektivitet (Yukl & becker, 2006).  

 

Empowerment har en positiv inverkan på kvinnors arbetstillfredsställelse och deras prestationer 

i arbetet. En kvinna som tillåts fatta egna beslut, ta ansvar och själv påverka sina arbetsuppgifter 

är mer tillfredsställd av sitt arbete och mer motiverad till att leverera högre resultat (Varghese 

& AparnaRao, 2018). Svaren från våra kvalitativa intervjuer med kvinnliga respondenter från 

Företag A och Företag B stödjer denna teori. Kvinnorna berättar att det som bland annat 

motiverar dem är att tillåtas ta ansvar och tillföra något som har betydelse och som gör skillnad 

för företaget. Detta skiljer sig inte från vad de manliga respondenterna svarat. Utifrån de lite 

högre chefernas perspektiv hos Företag A och Företag B tror de att deras medarbetare generellt 

sett motiveras av att de tillåts vara involverade och att beslut fattas gemensamt i en grupp istället 

för att beslut enbart ska fattas av chefer. Empowerment är en viktig faktor för medarbetarnas 

tillfredsställelse och motivation till arbetet och för att trivas på sitt arbete vill medarbetarna på 

Företag A och Företag B känna att de bidrar med något. Eftersom byggbranschen är en 

mansdominerad bransch som strävar efter att öka andelen kvinnor inom organisationen kan en 

decentraliserad organisationsstruktur vara en framgångsfaktor för arbetet mot ökad jämställdhet 

då empowerment har stark anknytning till kvinnors arbetstillfredsställelse och trivsel.  

 

Ledarskapet i en decentraliserad organisationsstruktur präglas av ömsesidighet, delaktighet och 

demokrati. Empirisk data tyder på att ledarskapet i Företag A och Företag B är ytterligare en 

viktig faktor för medarbetarnas trivsel i verksamheten och att de har antagit tillvägagångssättet 

som den decentraliserade organisationsstrukturens filosofi bygger på. Respondenterna uppger 

att ledarskapet är av coachande stil och att samtliga medarbetare med ledande position utbildas 

i syfte att utveckla sitt ledarskap. Frihet under ansvar är ett återkommande uttryck och detta 

arbetssätt uppskattas av respondenterna och ökar deras motivation och trivsel på arbetet. 

Medarbetare tenderar att bli mer tillfredsställda av sitt arbete i en organisation som styrs av ett 

demokratiskt ledarskap vilket vi anser att företagen använder sig av, baserat på respondenternas 

utsagor. Detta gäller främst kvinnliga medarbetare som upplever hög arbetstillfredsställelse då 
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de själva får ta ansvar och vara delaktiga i planerings- och beslutsprocesser (Foels et al, 2000; 

Eagly & Carli, 2003). Som kvinnlig ledare i byggbranschen är en decentraliserad 

organisationsstruktur fördelaktig då strukturen tillåter delaktighet, mentorskap och öppenhet 

(Skinner, 2006). Insamlad empiri uppgav att respondenterna upplever hög tillfredsställelse på 

en arbetsplats med ett demokratiskt ledarskap. Kvinnor tenderar att använda en demokratisk 

ledarskapsstil i större utsträckning än män och enligt Eagly och Johannesen-Schmidt (2001) 

kan detta medföra högre effektivitet och ett mer uppskattat ledarskap. Empirisk data menar på 

att medarbetare ser upp till sina chefer och har dem som förebild. Den decentraliserade 

organisationsstrukturen strävar efter demokratiskt ledarskap. I enlighet med Eagly och 

Johannesen-Schmidts (2001) teori om kvinnors ledarskapsstil och empirin som tyder på att 

chefer är förebilder för medarbetarna kan en framgångsfaktor för ökad jämställdhet i företag 

med en decentraliserad organisationsstruktur inom byggbranschen vara att rekrytera fler 

kvinnliga ledare. Detta kan medföra att fler kvinnor lockas till branschen eftersom ett 

demokratiskt ledarskap inger ökad trivsel, samtidigt som de kvinnliga ledarna enligt vår mening 

troligen inspirerar andra kvinnor att söka sig till byggbranschen.   

 

Den decentraliserade organisationsstrukturen är en framgångsfaktor för att få fler kvinnor att 

söka sig till byggbranschen. Den decentraliserade organisationsstrukturen som både Företag A 

och Företag B har antagit står för att alla medarbetare, oavsett kön, roll eller bakgrund ska 

uppmuntras till och tillåtas lika stor grad av delaktighet. Det bör därtill beaktas att 

byggbranschen i dagsläget domineras av män som på grund av sin status har stort inflytande 

vilket vi i praktiken menar har betydelse för huruvida involverade medarbetare slutligen kan 

vara. Empirisk data tyder i viss mån på att total inkludering bland medarbetare inte är uppnådd 

trots att företagen arbetar efter en decentraliserad organisationsstruktur. Orsaken till detta är att 

kvinnor inte vill vara till besvär som en av våra respondenter uttrycker det. Detta är ett 

strukturellt problem, där det tydligaste exemplet från vår empiri är att det inte finns några 

permanenta omklädningsrum för kvinnor ute på byggarbetsplatserna. Upplevelsen av att vara 

till besvär menar vi är en bidragande faktor till att majoriteten av våra respondenter berättar att 

de inte tycker att jämställdhet är så viktigt att fokusera på. Trots att total inkludering av 

medarbetare inte ännu har uppnåtts i byggbranschen menar vi att företag med en decentraliserad 

organisationsstruktur har goda förutsättningar för att föränderliggöra inkluderingen till det 

bättre då filosofin för den decentraliserade organisationsstrukturen grundar sig i möjligheter för 

delaktighet och involvering.    

5.1.3 FÖRETAGSKULTUREN – EN NYCKEL TILL LÅNGSIKTIG TRIVSEL? 

 

Goda relationer och en trivsam arbetsmiljö är en viktig grundsten för att medarbetare ska trivas 

på sin arbetsplats. Samtliga respondenter uttryckte att stämningen och relationerna mellan 

medarbetarna var bra. I en decentraliserad organisationsstruktur där samtliga medarbetare 

involveras i arbetet och respekteras av varandra skapas starka relationer och ett öppet klimat 

vilket också har en positiv inverkan på de kvinnliga respondenternas trivsel. Nyckeln till ökad 

trivsel hos medarbetare kan alltså vara att skapa goda relationer och en företagskultur som 

präglas av tillit, respekt och ett inbjudande och öppet klimat för alla, oavsett kön och bakgrund.  
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Byggbranschen präglas av en machokultur och en grabbig jargong. Jargongen inom Företag A 

och B upplevs av respondenterna som trevlig och lättsam men det empiriska mönstret tyder på 

att jargongen är föränderlig beroende av situation. Då färre kvinnor är närvarande på 

arbetsplatsen är jargongen mer grov och grabbig. På arbetsplatserna ute i produktionen är det 

stor brist på kvinnliga medarbetare och detta resulterar i en ovänlig miljö för kvinnor eftersom 

saFöretag Blsämnen och beteenden kan upplevas exkluderande för en kvinna. Det blir allt 

mindre accepterat att uttrycka kränkningar och fördomar men det förekommer fortfarande inom 

organisationerna, speciellt riktat mot kvinnliga medarbetare från personer som har varit i 

branschen under en längre tid. Denna ovänliga miljö gör att färre kvinnor söker sig till -och 

stannar kvar i branschen (Ely, 1995).  

 

Som kvinnlig medarbetare i byggbranschen menar vi att det krävs att kvinnan, likväl mannen 

tillåts våga stå på sig och tro på sig själv. Empirin tyder på att det finns enskilda fall där kvinnor 

på grund av förutfattade meningar och förväntningar som ställs på kvinnor i byggbranschen 

förminskar sig själva. Att kvinnor ser sig själva vara underlägsna männen avseende kompetens 

menar vi är ett stort hinder för byggbranschens möjligheter att bli mer jämställd.  

 

Teorier visar på att de olika könsrollerna förväntas besitta olika beteenden och kvaliteter. 

Kvinnor förväntas representera den stöttande, empatiska och försiktiga individen medan 

männen representerar den kontrollerande dominanta, bestämda och tävlingsinriktade individen 

(Schuh, Bark, Hossiep & Quaquebeke, 2014). Dessa förväntningar skapar en uppfattning om 

vilket kön som är mest lämpad för ett specifikt jobb och i byggbranschen har det historiskt varit 

tydligt att män anses vara mest lämpade för jobben. Vidare kan det utläsas att majoriteten av 

respondenterna ser kvinnliga ledare i byggbranschen som mer tuffa än den vanliga kvinnliga 

ledaren eftersom de står inför ett större motstånd och kan uppleva att de måste hävda sig och 

bevisa sin ledarskapsposition för att vinna respekt av sina medarbetare. Bieremas (2016) teori 

förklarar att kvinnor bestraffas av det ideala manliga ledarskapet eftersom kvinnor först måste 

anpassa sig efter en (oftast befintlig) manlig företagskultur, följt av anpassning av sitt ledarskap 

efter det manliga ideala ledarskapet. Företag inom byggbranschen måste därför utforma en 

organisation med en företagskultur där kvinnor vågar vara sig själva och tillåts vara det från 

första kontakt till anställning och vidare i arbetslivet för att organisationen ska kunna eliminera 

hinder i jämställdhetsarbetet. Gale (1994) menar att det krävs att den mansdominerade kulturen 

i byggbranschen förändras till mer uppmuntrande och inbjudande för kvinnor så att det på så 

vis kan öka intresset för branschen.  

 

Arbetsklimatet ska vara anpassat till allas trivsel. Så uttrycker sig Företag B om arbetsklimatet 

i sin jämställdhetsplan och de arbetar aktivt för att förebygga att attityder och fördomar som 

utgör ett hinder för vissa personer att arbeta med exempelvis könsmärkta arbetsuppgifter. 

Innehållet i jämställdhetsplanen tyder på att Företag B är medvetna om problemet avseende 

attityder och inställningen till kvinnliga medarbetare. Liksom empiriska mönster uttalar sig 

Företag B om de negativa attityderna som främst förekommer från personer som arbetat i 

branschen en längre tid. Även Företag A har upprättat en mångfald- och likabehandlingspolicy 

som uttalar deras målsättningar för arbetsklimatet inom organisationen. Det ska inte förekomma 

några uttalanden eller uppträdanden som får medarbetare att känna obehag. Att företagen har 
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en medvetenhet om problemet som föreligger är en bit på vägen mot en förändring men deras 

strategi för att åtgärda problemet sträcker sig endast till att upprätta gemensamma värderingar 

och hålla dessa levande bland företagets anställda. Denna strategi är enligt vår mening 

otillräcklig och måste kompletteras för att attityderna faktiskt ska försvinna.  

 

Förutfattade meningar och stereotypiska bilder av könen utgör ett hinder för kvinnor i en 

mansdominerad bransch. För att en förändring av dessa synsätt ska ske måste åtgärderna som 

vidtas vara mer proaktiva än vad de är idag. Samtliga medarbetare och chefer inom 

organisationen måste leva och andas strategin för att eliminera de hinder som finns för kvinnor 

i dagsläget (Liff & Cameron, 1997). Det handlar om att sprida en stark vilja att faktiskt förändra 

medarbetarnas eget beteende och jobba för att förändra även andras beteenden och attityder. 

Enligt Wahl & Hööks (2007) teori om förändringsarbete mot ökad jämställdhet måste en 

grundlig förståelse och en positiv inställning till förändringen upprättas, dessa resonemang 

stöds även av Burnes (2004) som argumenterar för vikten av att medarbetarna är medvetna om 

varför förändringen är betydelsefull då detta ligger till grund för genomförandet av en 

framgångsrik förändring. I en decentraliserad organisationsstruktur där medarbetare och chefer 

jobbar i närhet till varandra med öppen kommunikation och informationsdelning handlar det 

enligt vår mening om att skapa engagemang och målmedvetenhet hos medarbetarna. 

Engagemanget bör komma från cheferna då dessa är förebilder för resterande personal och att 

leva som man lär kan vara en framgångsfaktor för att uppnå målen om en bättre attityd till 

jämställdhetsarbetet.  

 

I enighet med de teorier som finns om jämställdhetsarbete anser vi att mer grundliga strategier 

för åtgärder och förebyggande arbeten för inställningen till kvinnor i byggbranschen måste 

upprättas. Vi menar att företag som Företag A och Företag B som vågar vara nytänkande och 

innovativa i sitt arbete och sina visioner med fördel kan upprätta dessa strategier och bli en 

inspirationskälla för andra företag i branschen. Det empiriska mönstret visar på en vilja och 

strävan att öka andelen kvinnor i företagen men det faktum att det saknas en proaktiv 

handlingsplan utgör ett hinder för resultatet av förändringsarbetet. Om handlingsplanen 

upprättas mycket detaljerat och organisationen lyckas skapa värderingar om jämställdhet som 

samtliga medarbetare identifierar sig med och vill leva efter tror vi att jämställdhetsarbetet 

kommer visa bättre resultat. Företagskulturen och värderingarna utgör vad organisationen och 

medarbetarna står för och är därför enligt oss väsentlig att förändra. På så vis attraheras och 

stannar troligtvis även fler kvinnor i branschen.  

 

En decentraliserad organisationsstruktur främjar innovationskapacitet och mod att vara 

nytänkande. Empiriska mönster uttrycker en vilja att öka mångfalden och skapa mer homogena 

arbetsgrupper då detta har positiva effekter på prestationerna som utförs i arbetsgrupperna. I 

synergi med denna empiriska data menar Bello-Pintado & Bianchi (2018) att mångfald inom 

organisationen och en variation i medarbetarnas yrkes- och kunskapsbakgrund är en 

förutsättning för företagets innovationskapacitet. Ett företag med innovativa visioner och 

handlingsplaner blir konkurrenskraftiga då de ligger i framkanten av samhällets utveckling och 

därmed är med och påverkar hur denna utformas (Wictor, 2012). Jämställdhet bekräftas vara 

ett aktuellt ämne genom att det är ett av de globala målen till år 2030 samt att det är ett ämne 
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som den svenska regeringen lägger stort fokus på. Respondenterna uppger att de har upplevt en 

förändring avseende antalet kvinnor inom organisationen i branschen sedan några år tillbaka. 

Denna förändring är ett positivt tecken på att jämställdheten tas på allvar men i enighet med 

statistiken där 8,6 procent av byggbranschens anställda var kvinnor år 2018 måste arbetet 

prioriteras bland företagen som verkar i branschen (Regeringskansliet, 2018; Sveriges 

byggindustrier, 2018). 

5.2 JÄMSTÄLLDHETENS UTMANINGAR 

5.2.1 SAMHÄLLETS SOCIALA KONSTRUKTIONER – ETT HINDER FÖR KVINNORS 

KARRIÄRSUTVECKLING 

 

De sociala konstruktionerna som upplevs i samhället upprättar en könsbestämd ordning där män 

har fler fördelar jämfört med kvinnor. I dagsläget domineras de högre chefspositionerna i både 

Företag A och Företag B av män. Processer, handlingar och åsikter om hur makt och kontroll 

ska fördelas ligger till grund för att den könsbestämda sociala ordningen samt att ojämställheten 

upprätthålls inom organisationer. För att uppfattningen av den könsbestämda ordningen ska bli 

mer jämställd måste en organisatorisk förändring ske (Risman & David, 2013; Acker, 2006). 

Sociala konstruktioner på individuell, interaktionell och institutionell nivå har under lång tid 

utgjort och utgör fortfarande ett hinder för kvinnliga medarbetare i byggbranschen och måste 

därför förändras för att byggbranschen ska kunna uppnå målsättningen om ökad jämställdhet.  

 

Vägen till en chefsposition i byggbranschen kan ta längre tid för en kvinna än för en man. En 

man i byggbranschen förväntas enligt empirisk data besitta kunskaper och uthållighet som är 

tillräckliga för att kunna utföra det grova arbetet byggbranschen består av. En kvinna måste 

däremot bevisa sina kunskaper eftersom kunskap och kompetens inte är en självklarhet utifrån 

de förväntningar som finns på en kvinna inom denna bransch. Samtliga respondenter menar på 

att alla, oavsett kön har samma möjligheter till karriärutveckling inom företaget men svaren kan 

tolkas som om det tar längre tid för en kvinna att nå en ledande position än för en man. 

Anledningen till detta menar vi kan vara att kvinnors kunskap och kompetens förminskas på 

grund av förväntningar som finns om de olika könen och i kombination med den stereotypiska 

bild som finns av en kvinna skapar detta en osäkerhet på individuell nivå. Denna osäkerhet kan 

leda till att det tar längre tid innan en kvinna känner sig trygg i sin position och då vågar ta 

steget och avancera ytterligare inom organisationen. Vidare menar tidigare forskning på att 

kvinnors möjligheter att avancera inom en organisation styrs av männen. Statusen som det 

manliga könet bär medför att de kontrollerar kvinnors inflytande och beslutsfattande inom 

organisationen vilket även hämmar kvinnors möjligheter till karriärutveckling (Andersson et 

al, 2009; Burke, 2002).  

 

De förutfattade meningarna som finns om könen skapar i många fall missnöje hos kvinnor. 

Kvinnors arbetstillfredsställelse blir lägre och de upplever en mindre strävan efter att utvecklas 

och avancera inom branschen vilket kan vara en anledning till att branschen fortsatt domineras 

av män (Ely, 1995). Empirisk data och teorier från tidigare forskning visar på att utveckling 
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och känslan av att bidra och tillföra något är motivationshöjande faktorer. Kvinnor som inte är 

motiverade och saknar viljan att utvecklas och avancera i sitt arbete kan vara en orsak till att 

det är svårt att rekrytera kvinnor då kvinnorna istället hellre söker sig till andra branscher. Synen 

på kvinnor och män som likartade individer, som är lämpade för samma arbeten tror vi måste 

genomsyra hela byggbranschen, men även samhällets syn på könsrollerna, då detta troligtvis 

skapar förutsättningar för att kunna förändra de förutfattade meningar som könen bär idag.  

 

Möjligheten till att avancera och utvecklas i arbetet ska vara densamma för både kvinnliga och 

manliga medarbetare. Både Företag A och B strävar efter att samtliga medarbetare ska ha lika 

möjligheter till karriärutveckling men det krävs att personen är lämpad för att ta mer ansvar och 

har kompetens för att uppfylla de krav som ställs på rollen. I en decentraliserad 

organisationsstruktur som Företag A och B arbetar efter tillåts medarbetarna att uttrycka sina 

tankar och åsikter. Chef och medarbetare har en nära relation med öppen kommunikation och 

empirin visar på att utvecklingen hos medarbetarna inom båda organisationerna handlar om den 

egna viljan att utvecklas samt om att själv uttrycka sina ambitioner och önskemål då de alltid 

tas emot positivt. För kvinnor som möter många hinder under sin karriärutveckling kan vägen 

mot ledande positioner kännas skrämmande om organisationsstrukturen inte tillåter det. I en 

decentraliserad organisationsstruktur främjas kvinnligt ledarskap och kvinnor har större 

möjligheter att nå framgång i sitt ledarskap då denna struktur präglas av delaktighet, mentorskap 

och öppenhet bland samtliga medarbetare (Skinner, 2006). 

 

Kvinnor i byggbranschen får bättre förutsättningar att trivas och stanna i branschen om de får 

tillgång till personligt stöd. Wahl & Höök (2007) menar att för att uppnå ökad jämställdhet 

måste det skapas en övergång från att endast arbeta med jämställdhet på ett organisatoriskt plan 

till att arbeta med enskilda individer. Detta innebär i praktiken att kvinnorna måste skapa sig en 

medvetenhet om deras behov av stöd i en mansdominerad bransch. Det empiriska mönster som 

kan utläsas är att respondenterna inte är medvetna om det stöd som krävs på individnivå för att 

uppnå ökad jämställdhet. Många av de kvinnliga medarbetarna uttryckte att de någon gång har 

stött på nedvärderande kommentarer angående att de är kvinnor. Empirin visar vidare på att 

respondenterna på individnivå inte är medvetna om de tillgångar organisationen erbjuder. 

Företag A har till skillnad från Företag B en kvinnogrupp som två av respondenterna var 

medvetna om, men som ingen var särskilt intresserad av. Det berodde främst på att de inte hade 

fått information om kvinnogruppen vilket medförde en negativ inställning till stödet som 

erbjuds. Med stöd i detta är det enligt vår mening viktigt att organisationer informerar om 

tillgångar som erbjuds, speciellt till kvinnliga medarbetare som är i behov av stödet. Vi tror att 

personligt stöd för kvinnliga medarbetare har en positiv inverkan på deras trivsel och vilja att 

stanna kvar i branschen trots att de många gånger möter hinder och motstånd.  

5.2.2 SAMVERKAN MELLAN INDIVID OCH ORGANISATION – 

JÄMSTÄLLDHETENS INNEBÖRD OCH MÅLSÄTTNING 

 

Begreppet jämställdhet har olika betydelse för respondenterna. Empirin visar på att lika värde 

och respekt mellan könen är återkommande förklaringar till vad jämställdhet innebär för 

respondenterna (se tabell 5.2). Företag A och B har upprättat policys och strategier för hur de 
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bland annat ska uppnå jämställdhet inom organisationen. I dessa dokument definieras 

jämställdhet inkorrekt då dokumenten tar hänsyn till andra faktorer än vad jämställdhet innebär. 

Jämställdhet omfattar kvinnor och män och innebär att de båda könen ska ha lika stor makt att 

påverka sina egna liv och samhället i stort (SCB, 2018). Att jämställdhet som begrepp tolkas 

mångtydigt både på ett individuellt och organisatoriskt plan innebär att informationen om 

jämställdhetens innebörd inte uppnått sin fulla potential. Respondenternas svar är mycket 

spridda och presenteras nedan (se tabell 5.2). Att varken organisationen eller medarbetarna har 

kunskap om innebörden av begreppet innebär enligt vår mening ett hinder för att uppnå 

jämställdhet. Detta tror vi kan vara en anledning till att jämställdhetsarbetet på ett individuellt 

plan prioriteras bort då empiriska mönster tyder på att jämställdhet inte är så intressant för 

respondenterna. Som tidigare nämnts måste en medvetenhet om bakgrunden till problemet 

finnas hos varje enskild medarbetare för att en organisation ska lyckas genomföra en förändring 

(Burnes, 2004).  

 

 
 

Tabell 5.2. Sammanfattning på respondenternas tolkningar av begreppet jämställdhet. 

Tabellen illustrerar likheter och skillnader där varje X efter respektive respondents namn 

representerar angivet svar. 

 

På ett organisatoriskt plan är strävan att rekrytera fler kvinnor större än på ett individuellt plan 

och vi tror att det är viktigt att denna strävan finns både hos individen och hos organisationen. 

I Företag B:s jämställdhetsplan har en plan för hur företaget ska arbeta för att öka jämställdheten 

upprättats. I jämställdhetsplanen uttrycks att lösningen på problemet är att rekrytera fler 

kvinnor. Enligt vår mening bör både Företag A och B utveckla sina strategier om 

jämställdhetsarbetet och tillägga ett mer proaktivt tillvägagångssätt som i detalj beskriver hur 

de ska gå tillväga steg för steg. Att underrätta personalen om problemet som föreligger och 

varför det måste åtgärdas är det första steget enligt oss med stöd av Burnes (2004) och Wahl & 

Hööks (2007) teorier om förändringsarbeten. Enligt Liff och Cameron (1997) måste positiva 

attityder och en vilja att förändra jämställdheten genomsyra den enskilda organisationen men 

även branschorganisationen. Respondenterna uttryckte att det i företagen finns många unga och 

engagerade medarbetare med en stark gemenskap och därför bör det i ett företag med 

decentraliserad organisationsstruktur vara fullt möjligt att genomföra dessa grundläggande 
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kriterier för att tillsammans uppnå målsättningen om att rekrytera fler kvinnor till 

byggbranschen.  

 

Vid rekrytering av ny personal bör Företag i byggbranschen förkasta kvotering för 

långsiktighetens skull. Varken Företag A eller B arbetar med kvotering vid rekrytering då de 

värdesätter den sökandes kompetens och personlighet framför kön. Kvotering är ett verktyg för 

att öka jämställdhet i statistiken men är ett förslag som av samtliga respondenter förkastas. 

Respondenterna menar att kvotering inte är det rätta sättet att öka jämställdheten på och att det 

inte vore rätt för någon inblandad part. Eftersom Företag A och B följer den decentraliserade 

organisationsstrukturen där organisationen på flera sätt är fri från strukturer 

(makt/ansvar/processer) så skulle kvotering medföra en tvingande arbetsprocess vilket inte 

följer organisationernas filosofi. Vid kvotering riskerar företagen att rekrytera fel person på fel 

plats, då individer söker sig till byggbranschen eller företag som verkar i den av fel anledning. 

På kort sikt kan kvotering möjligen leda till att företagen jämnar ut sin könsfördelning, men på 

lång sikt menar vi att det inte finns några garantier för att varken de nyrekryterade kvinnorna 

eller de övriga medarbetarna i företaget stannar kvar i organisationen. När en arbetsplats är 

starkt förankrad till det manliga könet sjunker status och lön i takt med att fler kvinnor kommer 

in i branschen, det är bl.a. dessa ofördelaktiga förändringar som gör att en negativ inställning 

till att öka jämställdheten uppstår hos männen (Andersson et al, 2009). Vi argumenterar därför 

för att det bästa sättet att uppnå långsiktighet i jämställdhetsarbetet är att rekrytera baserat på 

andra faktorer än enbart kön och därmed förkasta kvotering i byggbranschen. Att rekrytera 

enligt principen rätt person på rätt plats tror vi medför bättre attityder och inställning till 

jämställdhet hos både kvinnor och män i branschen eftersom denna princip är mer rättvis än 

kvotering.  

 

Wahl & Höök (2007) menar att organisationen måste genomsyras av en positiv inställning till 

jämställdhetsarbete för att det ska ske lyckat. Organisationerna präglas av frihet under ansvar i 

synergi med den decentraliserade organisationsstrukturens filosofi, vilket medför att individen 

till stor del måste uppsöka information självständigt på företagens intranät, vilket 

respondenterna inte gör. Denna otydlighet anser vi är ett hinder i jämställdhetsarbetet och därför 

kan det vara fördelaktigt att involvera chefer i denna del av arbetet. Vi menar på att 

medarbetarna borde ha chefer som uppmanar dem att ta del av företagens jämställdhetsplaner 

samt genom direkt kommunikation informera medarbetarna om problemet som föreligger: 

varför det måste åtgärdas, vilka strategier de har samt vad det slutgiltiga målet är. På detta vis 

säkerställs en medvetenhet och kunskap hos medarbetarna och i enlighet med tidigare forskning 

är detta en förutsättning för att uppfylla målen och genomföra förändring.  

 

I dagsläget saknar respondenterna kännedom om det globala målet jämställdhet samt kännedom 

om organisationernas enskilda målsättning avseende jämställdhet. Enligt vår mening bör 

företag i byggbranschen med en decentraliserad organisationsstruktur informera sina 

medarbetare om problemet och med en proaktiv handlingsplan och innovativa visioner vara en 

inspirationskälla för resterande företag i branschen då den decentraliserade 

organisationsstrukturen har en positiv inverkan på jämställdhetsarbetet.  Företag som antar 

denna struktur har möjlighet att med innovativa visioner och handlingsplaner vara med och 
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påverka framtidens samhälle genom att arbeta för att uppnå ökad jämställdhet inom 

byggbranschen och därmed bidra till att det globala målet jämställdhet uppnås i alla världens 

länder till år 2030.  

5.3 TEORETISKT RAMVERK  

 

I analysen har jämställdhetens framgångsfaktorer och utmaningar för företag i byggbranschen 

med en decentraliserad organisationsstruktur identifierats med hjälp av Huberman et al.  

kvalitativa dataanalysmodell (Qualitative data analysis, 2014). Jämställdhetens 

framgångsfaktorer och utmaningar utgör teman som är framtagna från jämförelser och 

identifierade samband mellan empiriskt material och teorier från tidigare forskning. 

Jämställdhetens framgångsfaktorer och utmaningar har betydelse för arbetet mot ökad 

jämställdhet inom byggbranschen på tjänstemannasidan och ligger till grund för studiens 

teoretiska ramverk.  

 

 

Figur 5.1. Analysens förfarande med utgångspunkt från Huberman et al. kvalitativa 

dataanalysmodell (Qualitative data analysis, 2014). 

 

Det teoretiska ramverket syftar till att öka förståelsen för hur utmaningarna kan hanteras av 

företag i byggbranschen med en decentraliserad organisationsstruktur. Ramverket är främst 

riktat mot byggföretag med en decentraliserad organisationsstruktur men det kan även vara till 

nytta för företag med andra organisationsstrukturer som vill ha inspiration om hur problemet 

avseende den ojämna könsfördelningen i byggbranschen kan förbättras. Anledningen till att 

ramverket främst är användbart för företag med en decentraliserad organisationsstruktur är att 
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framgångsfaktorerna som har identifierats i denna studie avseende jämställdhetsarbetet i en 

decentraliserad organisationsstruktur är sammankopplade med möjliga handlingssätt för 

företag med denna organisationsstruktur att hantera utmaningarna med jämställdhetsarbete. 

Analysen har medfört att den decentraliserade organisationsstrukturens betydelse för 

jämställdhet inom byggbranschen har redogjorts och därmed besvaras studiens frågeställning 

samt att den forskningslucka som i inledningsskedet identifierades fylls.  

 

Att öka jämställdheten inom byggbranschen har visats sig vara av stort intresse för både 

enskilda företag och för branschen i stort. Den decentraliserade organisationsstrukturen medför 

positiva effekter för medarbetares trivsel och arbetstillfredsställelse och har därför betydelse för 

jämställdheten. I dagsläget är strategier avseende jämställdhetsarbetet hos företag i 

byggbranschen otillräckliga och därför föreslår vi att företag upprättar en proaktiv 

handlingsplan (se figur 5.2) med detaljerade målsättningar och beskrivna strategier för hur 

jämställdhet inom organisationen ska uppnås. Genom att implementera en proaktiv 

handlingsplan kan företag inom byggbranschen eliminera de hinder som har beskrivits och 

diskuterats i den här studien. Företag i byggbranschen som arbetar med en decentraliserad 

organisationsstruktur har möjlighet att arbeta mer proaktivt i sitt jämställdhetsarbete och därför 

presenterar vi nedan förslag till lämpliga åtgärder som kan vidtas av företag med en 

decentraliserad organisationsstruktur. Med detta teoretiska ramverk strävar vi även efter att ge 

inspiration åt andra företag inom branschen.  

 

Handlingsplanen grundar sig på analysens innehåll där möjliga åtgärder och handlingar har 

diskuterats. Det teoretiska ramverket behandlar främst ett av de teman som vår analysmodell 

(se figur 2.2) innehåller, nämligen jämställdhetsarbetet och fyller därmed studiens utvecklande 

syfte. Vårt förslag är att handlingsplanen ska behandla följande åtgärder: 1) skapa medvetenhet 

om jämställdhetens innebörd och bakgrunden till problemet och varför det måste ske en 

förändring, 2) Förändra den grabbiga företagskulturen och de förutfattade meningarna om 

könen så att kvinnor trivs och känner sig välkomna, 3) skapa en gemensam vilja att öka 

jämställdheten och denna vilja måste genomsyra hela organisationen, 4) satsa på att rekrytera 

fler kvinnliga chefer som blir förebilder och inspiration för andra kvinnor samt erbjud kvinnliga 

medarbetare stöd.   
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Figur 5.3.1 - Förslag på innehållet i en proaktiv handlingsplan som kan upprättas av företag 

i byggbranschen med en decentraliserad organisationsstruktur för att förbättra 

jämställdhetsarbetet. 

 

Åtgärderna som presenteras i modellen är förslag på hur ett proaktivt jämställdhetsarbete i en 

decentraliserad organisationsstruktur skulle kunna realiseras. Åtgärderna som presenteras 

bygger på att organisationen har en stark samhörighet där medarbetarna identifierar sig med 

företagets övriga visioner, målsättningar och värderingar. En stark samhörighet har enligt vår 

mening betydelse för jämställdhetsarbetets framgång. Med stöd i detta är företag med en 

decentraliserad organisationsstruktur mest lämpade att nyttja den proaktiva handlingsplanen (se 

figur 5.2) som syftar till att öka jämställdheten på tjänstemannasidan i byggbranschen. 
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6. SLUTSATSER, BIDRAG & FORTSATT 

FORSKNING 
 

Författarna i den här studien har dragit slutsatser som kommer presenteras nedan. Slutsatserna 

är baserade utifrån analysen i kapitel 5. I bidragsdelen har nyttan med studien presenterats, 

alltså för vem och hur studien har skapat nytta. Slutligen presenteras förslag till fortsatt 

forskning.  

 6.1 SLUTSATSER 

 

I det inledande kapitlet av denna uppsats presenterades vad tidigare forskning kommit fram till 

avseende jämställdhet och decentraliserad organisationsstruktur. Tidigare forskningsstudier 

visar att den decentraliserade organisationsstrukturen medför flertalet fördelar för 

jämställdhetsarbetet eftersom strukturen präglas av delaktighet, mentorskap och öppenhet 

vilket i sin tur gynnar kvinnor. Tidigare forskning visar dessutom på att motsatsen till en 

decentraliserad organisationsstruktur, det vill säga den hierarkiska organisationsstrukturen 

skapades av och för män vilket ledde till föreställningen om att den optimala ledaren var en 

man. Det är med stöd i tidigare forskningsstudier och resultat som vår forskningsfråga slutligen 

uppkom:  

 

Vilken betydelse har en decentraliserad organisationsstruktur för jämställdheten i 

byggbranschen på tjänstemannasidan? 

 

• Det finns ett positivt samband mellan den decentraliserade organisationsstrukturen och 

medarbetarnas motivation, arbetstillfredsställelse och trivsel på arbetsplatsen. 

 

• Studien påvisar att den decentraliserade organisationsstrukturen har positiv inverkan på 

relationerna mellan samtliga medarbetare inom organisationen vilket resulterar i en 

trivsam och välkomnande arbetsplats.  

 

• Den decentraliserade organisationsstrukturen har betydelse för jämställdheten eftersom 

kvinnor i större utsträckning syns/är delaktiga i beslutsfattande processer och på så vis 

eliminerar förutfattade meningar om kvinnor i ledande positioner. Detta medför 

dessutom att kvinnor har bättre möjligheter till att avancera. 

 

• Studien ger implikationer på att jämställdhetsarbetet i byggbranschen gynnas av den 

decentraliserade organisationsstrukturen då strukturen främjar innovation och möjlighet 

att påverka utvecklingen av samhället.      

 

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva den decentraliserade organisationsstrukturens 

betydelse för jämställdheten på tjänstemannasidan inom byggbranschen. Syftet är vidare att 

utveckla ett teoretiskt ramverk för företag inom byggbranschen som arbetar i en decentraliserad 

organisationsstruktur för att de slutligen ska nå upp till det globala målet jämställdhet till år 
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2030. Utfallet av denna studie visar på att den decentraliserade organisationsstrukturen har 

betydelse för jämställdheten i byggbranschen på tjänstemannasidan. Organisationsstrukturen är 

anpassningsbar och formas efter den enskilda organisationens behov men om organisationen 

väljer att arbeta i en decentraliserad organisationsstruktur finns det samordningsmekanismer 

som utmärker sig för denna struktur. Delaktighet i planerings- och beslutsfattande processer, 

ansvarstagande och demokratiskt ledarskap är sedvanliga faktorer som utmärker den 

decentraliserade organisationsstrukturen och de tenderar att ha positiv inverkan på 

medarbetarnas motivation, arbetstillfredsställelse och trivsel på arbetsplatsen. Dessa faktorer 

sammanfattas i begreppet empowerment, som i denna studie har visat särskild positiv inverkan 

hos kvinnliga medarbetare vilka blir mer tillfredsställda av sitt arbete och trivs bättre på sin 

arbetsplats då empowerment tillåts.  

 

Utfallet visar även att samhällets sociala konstruktioner av könsrollerna utgör ett hinder för 

kvinnliga medarbetare i byggbranschen. Förutfattade meningar om könen skapar uppfattningar 

om att en man är den ideala medarbetaren i byggbranschen medan kvinnor måste bevisa sig 

vara lämpad för roller och arbetsuppgifter inom den mansdominerade branschen. En av 

slutsatserna från denna forskningsstudie är att synen på att kvinnor och män som jämbördiga 

individer, som är lika lämpade i byggbranschen måste genomsyra organisationen. I en 

decentraliserad organisationsstruktur som präglas av ett öppet klimat och nära samarbete mellan 

medarbetare och chefer möjliggörs en gemenskap bland medarbetarna vilket har positiva 

effekter för att framkalla engagemang och målmedvetenhet om att tillsammans uppnå en radikal 

förändring av dessa sociala konstruktioner. Vidare har företagskulturen och organisationens 

värderingar betydelse för jämställdheten. Idag präglas byggbranschen av en machokultur och 

en grabbig jargong som skapar en ovänlig miljö för kvinnor då det förekommer kränkningar 

och fördomar mot kvinnliga medarbetare. I organisationer med en decentraliserad 

organisationsstruktur är relationerna mellan medarbetare och chefer goda då de arbetar i nära 

samarbete med varandra och detta skapar förutsättningar för en trivsam och välkomnande 

arbetsplats, oavsett kön. Därför har den decentraliserade organisationsstrukturen även med stöd 

i detta argument en positiv inverkan för jämställdheten inom byggbranschen.  

 

En del av förändringsarbetet mot ökad jämställdhet hindras i dagsläget av samhällets sociala 

konstruktioner. Studien visar att en decentraliserad organisationsstruktur bidrar till att bryta 

förutfattade meningar om de olika könen i olika roller eftersom strukturen öppnar upp för 

delaktighet. Studien ger implikationer på att delaktighet medför att när både kvinnor och män 

är med och fattar beslut så hjälper det kvinnor att våga lita på sig själva och slutligen motiveras 

möjligtvis kvinnor att söka högre tjänster eftersom de sociala konstruktionerna är mindre 

förutfattade i en decentraliserad organisationsstruktur.    

 

Slutligen resulterade studien i att en decentraliserad organisationsstruktur främjar innovation 

och möjlighet att påverka samhällets utveckling. Ett företag med innovativa visioner och 

handlingsplaner är med och påverkar hur framtidens samhälle utformas och kan därmed bidra 

till att öka jämställdheten genom att aktivt arbeta för att förändra den ojämna könsfördelningen 

som förekommer i byggbranschen idag till det bättre. Företag i byggbranschen som antar en 

decentraliserad organisationsstruktur har alltså möjlighet att vara med och öka jämställdheten i 
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synergi med det globala målet jämställdhet till år 2030 och därmed bidra till ett jämställt 

samhälle. 

6.2 BIDRAG 

 

Praktiska implikationer som den här studien kan bidra med är vårt teoretiska ramverk (se 5.3 

teoretiskt ramverk) som kan användas av företag med en decentraliserad organisationsstruktur 

i byggbranschen. Vidare bidrar studien med att offentliggöra och bekräfta upplevelserna av den 

omnämnda ojämställda byggbranschen. Det kan vara av intresse för företag inom 

byggbranschen där ledningen tar beslut som rör jämställdhet att tillgodoses med upplevelser 

som framkommer av denna studie avseende ämnet. Vidare kan studien tack vare dess 

offentliggörande medföra att frågan om jämställdhet lyfts av politiker som troligen kan bistå 

med inflytande och regleringar som ökar jämställdheten inom byggbranschen.  

 

Studiens teoretiska implikationer är att vår slutsats samt det teoretiska ramverket (se figur 5.3.2) 

fyller studiens forskningslucka och besvarar studiens frågeställning. Det teoretiska ramverket 

kan vara av intresse för företag inom byggbranschen som vill bidra till att det globala målet 

jämställdhet till år 2030 uppnås. Det teoretiska ramverket är direkt kopplad till byggbranschen 

och riktar sig särskilt till företag med en decentraliserad organisationsstruktur men det kan bidra 

till inspiration till företag som vill ha konkreta förslag på hur de kan gå tillväga i sitt arbete mot 

ökad jämställdhet.   

6.3 FORTSATT FORSKNING & BEGRÄNSNINGAR 

 

Jämställdhet inom byggbranschen är ett aktuellt ämne och det finns stora möjligheter till 

framtida forskning inom detta ämnesområde. Då denna studie syftade till att öka förståelsen för 

hur jämställdhetsarbetet upplevs i en decentraliserad organisationsstruktur valde vi att enbart 

intervjua tjänstemän som arbetar i en decentraliserad organisationsstruktur. Det hade varit 

intressant att genomföra en jämförande studie mellan företag i byggbranschen som arbetar med 

hierarkisk respektive decentraliserad organisationsstruktur. En sådan jämförande studie hade 

troligen kunnat urskilja fler likheter och skillnader avseende företagens jämställdhetsarbete.  

 

I denna studie var 75 procent av respondenterna kvinnor och 25 procent män. Urvalet grundade 

sig i respondenternas befattning och nivåer på företagen för att få en övergripande inblick i 

medarbetarnas uppfattningar om organisationsstrukturen och jämställdhetsarbetet. Framtida 

studier inom detta ämnesområde hade förslagsvis kunnat samla in empirisk data från endast 

kvinnliga eller manliga respondenter för att på så vis kunna dra slutsatser kring de olika könens 

upplevelser om organisationsstrukturen för att kunna göra slutsatser om hur jämställdhet i 

byggbranschen ska kunna uppnås. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 - OPERATIONALISERINGSSCHEMA 

 

Tema Teori Referens Frågor 

Organisationsstrukturens 

uppbyggnad 

1. Contingency theory 

2. Anpassa 

organisationsstrukturen 

efter situationen 

3. Samordningsmekanismer  

1. Pennings 

(1975), 

Jokiipii 

(2010) 

2. Duncan 

(1979), 

Otley 

(2016) 
3. Mintzberg, 

(1980) 

1–3, 6–7, 

9, 13–14 

Den decentraliserade 

organisationsstrukturens 

aktualitet 

4. Anpassning efter 

teknikens utveckling 

5. Mångfald har positiv 

inverkan på företagets 

innovationskapacitet 

4. Malone, 

(1997) 

5. Bello-

Pintado & 

Bianchi 

(2018) 

4–5  

Decentraliserad 

organisationsstruktur  

6. Medarbetare i en 

decentraliserad 

organisationsstruktur 

uppmuntras till 

delaktighet och ansvar 

7. Tillgång till information 

8. Decentralisering medför 

snabba åtgärder och korta 

beslutsvägar 

 

 

6. Heide, 

Johansson 

& 

Simonsson 

(2012) 

7. Malone 

(1979) 

8. Richardson, 

Venderberg, 

Blum & 

Roman, 

(2002) 

8–12  

Effekter av en 

decentraliserad 

organisationsstruktur   

9. Demokratiskt ledarskap 

ökar medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse  
 

10. Empowerment medför 

ökat engagemang och 

större motivation men 

kan också skapa 

osäkerhet och rädsla  

9. Foels, 

Driskell, 

Mullen & 

salas 

(2000), 

Soonhee 

(2002) 

10. Yukl & 

Becker 

(2006) 

15–19  

Jämställdhet i statistik  11. Sverige är på väg att bli 

ett mer jämställt land  

11. SBC (2018), 

Regerings-

kansliet 

(2017)  

23–27 

Samhällets sociala 

konstruktioner av män 

och kvinnor 

12. Män har större 

möjligheter att avancera 

inom arbetet. 

12. Burke 

(2002) 
20–22 
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13. De socialt konstruerade 

könsrollerna innebär en 

generell bild om hur 

kvinnor och män 

uppfattas. 

13. Schuh, 

Bark, 

Hossiep, 

Quaquebeke 

(2014) 

Jämställdhetsarbetet 14. En mansdominerad 

bransch är ogynnsam för 

kvinnor. 

15. Kvinnor måste själva inse 

att det krävs stöd i 

mansdominerade 

branscher. 

16. Den kvinnliga 

ledarskapsstilen präglas 

av högt socialt stöd. 

17. Kvinnor är mer tillfreds 

med demokratiskt 

ledarskap.  

18. Förändringar måste 

kännas betydelsefulle för 

varje individ inom 

gruppen. 

19. Organisationers 

förändringsarbete beror 

på individens allmänna 

attityd till förändringen. 

20. En framgångsrik 

organisationsförändring 

beror bl.a. på strategier 

att bemöta osäkerhet. 

14. Eagly & 

Carli (2003) 

15. Wahl & 

Höök 

(2007). 

16. Moore et 

al(2005).  

17. Foels, 

Driskell, 

Mullen & 

Salas. 

(2000); 

Eagly & 

Carli. 

(2003).  

18. Burnes 

(2004) 

19. Gabriele, 

Witteloostui

jn & Jochen 

(2013).  

20. Gabriele, 

Witteloostui

jn & Jochen 

(2013).  

28–38 
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BILAGA 2 – MAIL TILL RESPONDENTER 

 

Bäste... 

Vi heter Sara och Jessica och tillsammans skriver vi vår kandidatuppsats i företagsekonomi, 

med inriktning ledarskap på Högskolan i Halmstad. Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva 

vilken betydelse en decentraliserad organisationsstruktur har för arbetet mot ökad jämställdhet 

inom byggbranschen på tjänstemannasidan.  

 

Jämställdhet är ett utav de totalt sjutton mål som är stadgade i de Globala målen 2030, som är 

en överenskommelse mellan världens länder för hållbar utveckling (UNDP, 2019). Samtidigt 

är det enbart 8,6% kvinnor som är anställda inom byggbranschen i Sverige (Regeringskansliet, 

2018). Det finns tidigare studier som visar att en decentraliserad organisationsstruktur där 

samtliga medarbetare, oavsett kön, får vara delaktiga främjar jämställdhet (Acker, 1990). Med 

detta, och annan relevant forskning i åtanke fokuserar vår studie på att beskriva upplevelser 

kring jämställdhet och organisationsstruktur. 

 

Vi har förstått att er organisationsstruktur är decentraliserad och det hade givit oss mycket 

värdefull empiri om vi fick möjligheten att genomföra en intervju med er. Vår intervju kommer 

främst behandla frågor kring den decentraliserade organisationsstrukturen, hur ni praktiskt 

arbetar i den, samt hur ni arbetar med jämställdhet. För att deltaga krävs det inga förkunskaper 

och intervjuerna beräknas ta mellan 45 – 60 minuter. 

 

Målet med vår uppsats är att kunna presentera upplevelser av en decentraliserad 

organisationsstruktur och jämställdhet. Vidare är målet att utveckla praktiska implikationer som 

är användbara för att företag i byggbranschen med en decentraliserad organisationsstruktur ska 

kunna förverkliga visionen om ökad jämställdhet i synergi med det globala målet jämställdhet 

till år 2030.  

 

Vår strävan är att ni som ledande företag inom byggbranschen ser möjligheten att vara med i 

en aktuell och betydelsefull studie och svarar ja på denna förfrågan. Vi kontaktar er via telefon 

efter en veckas tid (den 7/3) för uppföljning av denna förfrågan om ni inte vi har blivit 

kontaktade av er i nästa vecka. Vi är flexibla med tid för intervju och detta kan vi tillsammans 

komma överens om.  

  

Med vänliga hälsningar, 

Sara Lundgren, saralu16@student.hh.se, 0761881688 & 

Jessica Gustavsson, jesgus16@student.hh.se, 0761347380 
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BILAGA 3 - INTERVJUGUIDE  

Kort information och förklaring ges till respondenten angående vår studies syfte och hur 

respondentens svar bidrar i studien.  

 

Introduktion 

• Namn 

• Ålder 

• Kön 

• Titel/befattning, vilka är de huvudsakliga ansvarsområdena för din position?  

 

Organisationsstrukturens uppbyggnad  

1. Berätta hur er organisation är uppbyggd?  

2. Vilka funktioner består er organisation av? 

 - Hur kom ni fram till denna uppdelningen?  

 - Hur stora är funktionerna samt vilka olika positioner finns i de olika 

 funktionerna? 

3. Berätta om du har upplevt någon förändring i organisationsstrukturen under den tid du har 

arbetat här?  

4. När skedde implementeringen av en decentraliserad organisationsstruktur?  

5. Hur upplever du mångfalden inom företaget, avseende yrkes- och kunskapsbakgrund, ålder, 

kön etc. 

6. Beskriv i vilken utsträckning ni arbetar med standardiserade arbetsprocesser i form av 

regler och föreskrifter? 

7. Är det någon roll på företaget som har det övergripande ansvaret? Berätta om denna rollen, 

på vilket vis yttrar sig denna rollen?  

 

Decentraliserad organisationsstruktur  

8. Hur upplever du din möjlighet att vara delaktig i beslutsprocesser? 

9. Kan du berätta om hur beslutsfattande sker? 

 - Vilka medverkar när beslut ska fattas? (Oavsett vilka beslut som tas, stora eller 

 små samt är beslutsvägarna långa/korta?) 

10. Hur upplever du att du tilldelas ansvar? 

 - Samt är du medveten om dina ansvarsområden?  

11. Kan du berätta om vilken tillgång du har till information som är nödvändig för att kunna 

utföra dina arbetsuppgifter?  

12. Kan du berätta om hur information förmedlas mellan dig och dina medarbetare samt 

mellan chefer och medarbetare? (Förmedlas informationen mellan nivåer genom mail, telefon, 

personliga, möten osv, till vem förmedlas informationen; medarbetare sinsemellan eller alltid 

till chefer uppåt). 

13. Hur upplever du relationen mellan dig och dina medarbetare? 

14. Hur upplever du relationen till din chef?  

 -Upplever du ett stöttande beteende från din chef?  
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15. Hur upplever du ledarskapet i organisationen? 

16. Kan du berätta om din motivation och arbetstillfredsställelse till ditt arbete?  

 - Känner du dig motiverad av dina arbetsuppgifter?  

 - Känner du dig tillfredsställd med arbetet?  

 

17. Hur upplever du att du själv har möjlighet att bestämma över dina arbetsuppgifter?  

18. Hur arbetar du för att kunna utföra dina arbetsuppgifter, avseende planering och struktur? 

19. Vilken respons får du på dina tagna beslut?  

 - Känner du dig trygg/osäker vid beslutstagande? 

 

Samhällets sociala konstruktion av män och kvinnor 

20. Berätta om möjligheterna för att avancera och utvecklas inom organisationen?  

 - Upplever du att alla medarbetare har samma möjligheter till detta?  

 

21. Vad är din generella uppfattning av en kvinna i ledande position?  

22. Vad är din generella uppfattning av en man i ledande position?  

 

Jämställdhet i statistik 

23. Vad innebär jämställdhet för dig? 

24. Hur ser könsfördelningen ut på tjänstemannasidan inom er organisation i dagsläget? 

 - Har du märkt någon förändring under tiden du har jobbat här? 

 

25. Hur tar ni hänsyn till jämställdhet vid rekrytering av ny personal?  

26. Har ni någon övergripande strategi för hur jämställdhet ska uppnås?  (Strategidokument, 

finns detta? Kan vi få tillgång till dessa?)  

 - Hur ser era strategier ut avseende förändringar? till chef 

 

27. Är ni medvetna om det globala målet jämställdhet 

 samt har ni tagit hänsyn till det vid upprättandet av strategin? (om strategi finns).  

 

Jämställdhetsarbetet  

28. Upplever du att du är medveten om jämställdhetsarbetet och vad målet för organisationen 

är? 

29. Vad tycker du om jämställdhetsarbetet på din arbetsplats?  

 - Vad tycker du om jämställdhetsarbetet generellt inom byggbranschen?  

 

30. Hur upplever du jargongen i organisationen?  

31. Vilket typ av stöd finns för kvinnor inom organisationen?  

32. Hur hanterar du som kvinna ett eventuellt motstånd du möter i denna mansdominerade 

branschen? 

33. Vad tror du krävs för att medarbetare ska trivas i byggbranschen?  

34. Hur arbetar ni med upplysning om jämställdhet till medarbetarna?  

35. Hur framförs förändringar på organisatoriskt plan inför medarbetare? 

36. Hur upplever du den generella inställningen inför förändringar inom organisationen? 
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37. Kan du berätta om hur du får ta del av information om stora förändringar som företaget 

jobbar mot?  

38. Hur identifierar du dig med organisationens kärnvärden och värderingar?  
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