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Sammanfattning 

Bakgrund: Studier genomförda på mansdominerade företag visar att det finns ytterst få 

kvinnor som lyckats avancera till de högre positionerna inom samtliga företag. Statistik visar 

att endast 4 % av cheferna i alla byggföretag i Sverige är kvinnor. Chefskapet har tidigare 

alltid klassats som mest lämpligt för män vilket har lett till att kvinnor som strävar efter 

chefspositioner hindras från att ta sig upp i hierarkin. Detta problem är idag mycket omtalat 

och kallas för glastaket. För att förbättra dagens situation måste både organisationens struktur 

och kultur moderniseras för att fler kvinnor ska lyckas och våga ta sig in i branschen. Fler 

kvinnor i byggbranschen skulle berika många företag och i stor utsträckning utöka dess 

kompetens. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse kring hur faktorerna struktur, 

kultur, familjesituation, nätverk samt ledarskap bidrar till fåtalet kvinnliga chefer i den 

producerande delen av byggbranschen. Vi ska även undersöka hur kvinnliga chefer, utifrån 

egna erfarenheter, anser att dessa hinder kan reduceras. 

Genomförande: För att uppfylla vårt syfte har vi valt att göra en kvalitativ studie med en 

deduktiv ansats. Vi har genomfört fyra stycken besöksintervjuer, tre med kvinnliga chefer och 

en med en tidigare chef på fyra olika byggföretag. 

Resultat: Vi har konstaterat att både kvinnor själva och företagen kan öka kvinnors chans att 

avancera inom byggbranschen. Kvinnor kan lättare nå en chefsposition i byggbranschen 

genom att anpassa sig till den manliga kulturen, uppnå balans mellan familj och arbete och 

skaffa nätverkskontakter. Företagen i byggbranschen kan öka andelen kvinnliga chefer genom 

att fokusera på rekrytering, organisationsstruktur, arbetsklimat, mentorskap och genom att ta 

hänsyn till kvinnans familjesituation. 

Vi har även kommit fram till att det är viktigt att behålla de kvinnor som redan finns i 

branschen idag för att intressera fler kvinnor att söka sig dit. Det är viktigt att det finns 

kvinnliga förebilder i företagen som kan vägleda och vara goda exempel för nyanställda. För 

att öka andelen kvinnor i byggbranschen krävs det att intresset för byggteknik ökar hos unga 

tjejer för att sedan få fler kvinnliga sökande till byggtekniska utbildningar. Att reducera 

problemen och skapa möjligheter för kvinnor att arbeta i byggbranschen skulle göra att fler 

kvinnor kan avancera inom företagen. Detta skulle även leda till att glastaket blir betydligt 

tunnare och i framtiden skulle kunna brytas helt. 
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Abstract 

 

Background: Studies that have been made in male-dominated organisations shows that only 

few women have succeeded in advancing to the higher positions in all businesses. Statistics 

shows that merely 4 % of the managers in all building companies are female. The manager 

role has earlier always been classified as most suitable for men resulting in barriers for 

women who strive for management positions. This problem is now very renowned and is 

called the glass ceiling. To improve the current situation, both the organization's structure and 

culture, have to be modernized for more women to succeed and get the courage to get into the 

industry. More women in the construction industry would enrich many companies and widely 

expand its competence. 

Purpose: The thesis of this paper is to provide an understanding of how the factors structure, 

culture, family, networking and leadership contributes to the few female managers in the 

production part of the construction industry. We are going to explore how women managers, 

based on their own experiences, believe that these barriers can be reduced. 

Delivery: To fulfill our purpose we have chosen to do a qualitative study with a deductive 

approach. We have conducted four interviews with female managers or previous female 

managers at different construction companies. 

Results: We have established that both women themselves and the companies can increase 

women's chances to advance in the construction industry. Women can more easily reach a 

management position in the construction industry by adapting to the male culture, achieving a 

balance between family and work and gain networking contacts. Companies in the 

construction industry can increase the proportion of female managers by focusing on 

recruitment, organizational structure, work climate, mentoring, and by taking into account the 

woman's family. 

We also found that it is important to keep the women who already work in the industry to 

attract more women to enter there. It is important to have female role models in companies 

that can guide and be good examples for new employees. Increasing the proportion of women 

in the construction industry requires that the interest in structural engineering is increasing in 

young girls. By this there will be more female applicants for structural engineering courses in 

the university. To reduce problems and create opportunities for women to work in the 

construction industry more women would be able to advance in the business. It also would 

lead to the glass ceiling becoming much thinner and that it could be broken completely in the 

future. 
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1. Inledning 

I det inledande avsnittet ska vi redogöra för problembakgrund, problemdiskussion samt 

uppsatsens problemformulering. Vi ska även redovisa uppsatsens syfte, avgränsningar samt 

ge en definition av centrala begrepp.  

1.1 Problembakgrund 

Statens offentliga utredningar (2007:108) visar statistik om könsfördelningen på 

chefspositioner i olika företag, vilken är mycket ojämnt fördelad. Studier genomförda på 

mansdominerade företag visar att det finns ytterst få kvinnor som lyckats avancera till de 

högre positionerna inom samtliga företag. Enligt Statistiska centralbyrån (2012) är en bransch 

mansdominerad då den utgörs av mer än 60 procent män. Inom byggbranschen är 99 procent 

av byggnadsarbetarna samt 96 procent av cheferna män (SCB, 2012). 

Trots avsaknaden av kvinnor i branschen idag har det, enligt Olofsson (2000), inte alltid varit 

så. Det har ända sedan mitten på 1700-talet funnits kvinnor i byggbranschen. Då arbetade 

kvinnorna ofta som hantlangare till murare vilket var ett av de mest fysiska arbetena. 

Kvinnorna tillhörde den outbildade arbetskraften och hade därför de lägsta lönerna. När det i 

början av 1900-talet infördes gruppackord (en grupplön vilken fördelas mellan 

arbetskamraterna) tvingades kvinnorna bort från arbetsplatsen eftersom männen inte ville dela 

med sig av ackordet. Sedan dess har det varit stor avsaknad av kvinnor inom byggrelaterade 

arbeten. Inte förrän på 1970-talet började kvinnor synas inom byggyrken igen. Eftersom det 

var brist på tekniker och ingenjörer i svensk industri kunde dessa företag inte längre rekrytera 

traditionellt, det vill säga rekrytera män. På så sätt kom kvinnor kom tillbaka in i branschen 

(Olofsson, 2000). 

Billing (2006) menar att vårt samhälle idag till största delen består av könsstämplade arbeten 

vilka definieras som mer lämpliga för män eller kvinnor. Författaren menar att chefskapet 

tidigare alltid har klassats som mest lämpligt för män vilket har lett till att kvinnor som strävar 

efter chefspositioner hindras från att ta sig vidare upp i hierarkin. Billing (2006) menar vidare 

att detta idag är ett mycket omtalat problem vilket kallas för glastaket. Enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2008) har det skett en svag ökning av antalet kvinnliga ledare under de senaste 

tjugo åren. Idag ökar andelen kvinnor i ledningsrelevanta utbildningar samtidigt som 

organisationer vill främja jämställdhet mellan könen. Detta kommer i framtiden leda till att 

den manliga dominansen inom chefspositioner minskar. Jogulu och Wood (2008) förklarar att 

kvinnor idag ofta har högre utbildning än män och borde därför ha större möjlighet att 

avancera till högre positioner i företag. Trots detta lyckas inte kvinnor nå chefspositioner i 

samma takt som sina manliga kollegor. Detta visar att värderingen av manligt och kvinnligt 

har inflytande på hur snabbt män respektive kvinnor når chefspositioner inom företagen. 

Vidare menar Nelton (1991) att de mest framgångsrika företagen är de företag där kvinnor 

och män är komplement istället för motsättningar eftersom företag kräver en blandning av 

kvinnor och män. 

Den maskulina kulturen bidrar enligt SOU (1994:3) ofta till att kvinnor varken kan utvecklas 

som individer eller inom företaget. Ofta får kvinnor känslan av att inte passa in och det är 

främst denna kultur som gör motstånd mot kvinnor som vill avancera till chefspositioner. 

Cettner (2008) menar att även organisationsstrukturen har visat sig påverka kvinnors 

möjligheter till avancemang, speciellt i hierarkiska mansdominerade organisationer där 

byggföretag är ett tydligt exempel. Enligt Berggren, Gillström, Gillström och Östling (2001) 

kan denna situation förbättras genom att både organisationens struktur och kultur 
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moderniseras för att fler kvinnor ska lyckas och våga ta sig in i branschen från första början. 

Fler kvinnor i byggbranschen skulle sedan berika många företag och i stor utsträckning utöka 

dess kompetens. 

1.2 Problemdiskussion 

I november 2011 gick reportern Hulthén ut via branschtidningen ”På väg” med frågan varför 

det finns så få kvinnliga chefer inom byggbranschen. Frågan ställdes till personer på höga 

positioner inom branschen och till forskare inom området. Två av svaren blev: 

- ”Jag tror att det delvis beror på att när byggsektorn rekryterar chefer utifrån så letas det i 

nätverk som till stor del består av män. Jag tror även att man är traditionell i sitt sätt att 

beskriva tjänsterna som chefer. Detta kan begränsa attraktionskraften för kvinnor att söka 

tjänsten.” (Langseth, 2011, s. 1). 

- ”Få kvinnliga medarbetare ger få kvinnliga chefer. Genom att stimulera intresset för 

teknikyrken, visa på alla intressanta roller som branschen erbjuder och aktivt stödja kvinnor 

kan vi successivt öka andelen kvinnor i branschen. Och därmed också andelen kvinnliga 

chefer.” (Carlsson, 2011, s 1). 

På grund av hög konkurrens på dagens marknad måste företag vara bättre på att planera och 

dra nytta av sina resurser för att överleva. Appelbaum, Audet & Miller (2003) menar att 

företag kan få full nytta av potentialen hos sina anställda genom att rekrytering till högre 

positioner sker bland både män och kvinnor. Enligt de teorier vi använt har kvinnor svårt att 

nå högre positioner i byggföretagen. Shortland (2011) menar att den mansdominerade 

kulturen i byggbranschen ofta leder till hinder för kvinnor som vill avancera. De flest män ser 

kvinnorna som ett hot mot den struktur som byggts upp under många år och släpper därför 

ogärna in kvinnorna i sitt nätverk. Författaren menar vidare att många kvinnor fortfarande 

känner ansvar för familjen vilket gör att det kan vara svårt att kombinera familjen med ett 

arbete som inte tillåter flexibla arbetstider. För att fler kvinnor ska kunna rekryteras till 

byggbranschen för att sedan kunna avancera i hierarkin tror vi att företagen måste arbeta med 

att förändra bland annat arbetsstrukturen och kulturen och på så sätt släppa in ny kompetens i 

branschen. 

Enligt Olofsson (2000) är byggbranschen starkt mansdominerad och av tradition en värld för 

män. Denna tradition kommer att leva kvar länge eftersom det idag inte finns något långsiktigt 

och målmedvetet arbete som leder fram till förändring. Enligt Berggren et al. (2001) 

förespråkas dock en förändring då kvinnor ofta har ett helt annat synsätt på sitt chefskap än 

män och dessutom egenskaper vilka gör dem lämpligare som chefer i framtida organisationer. 

Enligt SCB (2012) finns det få kvinnor på ledande positioner inom byggbranschen. Vi vill 

skapa förståelse för hur andelen kvinnliga chefer i byggbranschen kan öka genom att reducera 

de hinder som finns. En mer jämställd balans mellan kvinnor och män skulle enligt Cettner 

(2008) leda till att problemen med minoritetsgrupper minskar eller försvinner vilket gör att 

företagen kan arbeta mer effektivt. 

För att kunna gå djupare in på dessa frågor har vi valt att fokusera på teorier vilka berör de 

hinder som kvinnor möter på vägen mot en chefsposition. Vi har läst olika teorier vilka alla 

pekar på hinder som kan vara en bidragande faktor till avsaknaden av kvinnliga chefer i 

byggbranschen. De faktorer som Kanter (1993) och Cettner (2008) lägger störst vikt vid finns 

inom organisationens struktur och kultur. Inom dessa områden anser vi att företaget har ett 

stort ansvar att hjälpa fram kvinnorna. Vidare visar Chang (2002), Muhonen (2011) och 
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Shortland (2011) att familjesituationen och brist på professionella nätverkskontakter kan leda 

till problem för kvinnor som vill söka sig till högre positioner. Dessutom poängterar Koneck 

(2006) att även ledarstilen påverkar möjligheten för kvinnor att ta sig in i branschen och 

därmed till avancemang. Utifrån dessa resonemang har vi fått en förståelse för att det finns 

hinder för kvinnor att avancera inom byggbranschen. 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer upplever kvinnor som hinder för avancemang till chefspositioner i den 

producerande delen av byggbranschen? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse kring hur faktorerna struktur, kultur, 

familjesituation, nätverk samt ledarskap bidrar till fåtalet kvinnliga chefer i den producerande 

delen av byggbranschen. Vi ska även undersöka hur kvinnliga chefer, utifrån egna 

erfarenheter, anser att dessa hinder kan reduceras. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till byggbranschen vilken är en av många mansdominerade 

branscher. Undersökningen har genomförts på fyra byggföretag i Hallands län. Vi har endast 

intervjuat kvinnliga chefer vilka tillhör den producerande delen av verksamheterna. Slutligen 

har vi valt att avgränsa oss till fem teoretiska huvuddelar; struktur, kultur, familjesituation, 

nätverk och ledarskap. 

1.6 Centrala begrepp 

Nedan ges definitioner av centrala begrepp som vi har använt oss av. 

1.6.1 Chef 

”Person med (högsta) ledande funktion och i sista hand avgörande bestämmanderätt över 

någon verksamhet som utövas av en grupp” (Nationalencyklopedin, 2012). Chefer 

förekommer i formella organisationer och är utsedda att utföra uppdrag. Medarbetarna 

förväntar sig att chefen ska leda dem i deras arbete (Billing, 2006). 

1.6.2 Mansdominerad 

En grupp klassas som mansdominerad om den består av mer än 60 procent män (SCB, 2010, 

s.2). 

1.6.3 Byggbransch 

Bransch med verksamheter inom byggsektorn (NE, 2012). 

1.6.4 Glastaket 

Ett fenomen av förekomsten av en osynlig barriär som förhindrar kvalificerade personer, 

vanligtvis kvinnor, från att avancera till högre chefspositioner i en organisation (Koneck, 

2006). Med andra ord innebär glastaket att kvinnor hindras från att komma högre upp i 

organisationens hierarki (Billing, 2006). 
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1.6.5 Nätverk 

”Kontaktnät, system av relationer mellan t.ex. individer eller organisationer” (NE, 2012). 

Nätverk är ett kontaktnät som består av kollegor samt personer utanför företaget i liknande 

positioner (Shortland, 2011). 
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2. Teoretisk referensram 

I det andra avsnittet ska vi belysa de teorier som är relevanta för att få svar på vår 

problemformulering. Vi ska fokusera på vilka hinder som kvinnor upplever på vägen mot en 

chefsposition för att senare i uppsatsen kunna ge förslag på hur dessa hinder kan reduceras. 

Vi har valt att först ge en definition av begreppet glastaket för att ge läsaren en förståelse för 

hur detta hänger samman med de huvuddelar som vi ska belysa, nämligen 

organisationsstruktur, organisationskultur, familjesituation, nätverk samt ledarskap. Avsnittet 

avslutas med en analysmodell utifrån det teoretiska perspektivet på problemställningen. 

2.1 Glastaket 

Kvinnor och minoritetsgrupper har enligt Tavakolian (1993) under alla år haft svårt att 

avancera i mansdominerade företag då de möts av hinder på vägen. Detta problem kallas 

enligt författaren glastaket vilket begränsar kvinnors möjlighet till ökad rörlighet i företaget. 

Författaren beskriver glastaket som osynliga hinder vilka tycks hämma möjligheterna för 

minoriteter att ta sig till högre positioner. Trots att många kvinnor lyckats nå dessa 

framgångar utgör det inte normen för kvinnors möjlighet att avancera inom företags 

hierarkier. För att glastaket ska existera krävs det enligt Cotter, Hermsen, Ovadia och 

Vanneman (2001) att det ska finnas hinder för kvinnor och minoriteter att ta sig högre upp i 

hierarkin, detta i form av bland annat diskriminering. Författarna menar vidare att denna 

diskriminering dessutom ökar ju högre upp kvinnan eller minoriteten kommer i hierarkin. 

Detta resonemang stärks av Tavakolian (1993) som menar att fördomar och diskriminering 

har skapat glastaket och vi måste fråga oss om kvinnor har samma utvecklingsmöjligheter 

som män eller om glastaket är ett hinder. 

McKeen och Richardsson (1992) kunde utifrån en undersökning konstatera att kvinnor 

upplevde att de hade lägre löner och sämre utvecklingsmöjligheter än män. Detta jämfördes 

med en liknande undersökning vilken gjordes sex år senare vilket resulterade i att problemet 

kvarstod. Författarna ger exempel på en kvinna som år 1962 sökte jobb på ett mansdominerat 

företag inom verktygsförsäljning. Hon ansåg sig själv inneha de kvaliteter och egenskaper 

som företaget sökte, men vid det personliga mötet blev hon avböjd. ”Du kan inte tillämpas för 

det här jobbet, det är ett mansjobb” (McKeen & Richardsson, 1992, s. 24). För att bryta 

glastaket förklarar författarna att det krävs att kvinnor innehar vissa egenskaper. De ska bland 

annat våga ta hjälp av sin handledare och därmed vara villiga att acceptera denna. De måste 

även kunna visa och övertyga med sin kompetens. Kvinnor ska också vara villiga att ta risker 

i sin karriär och ha en imponerande meritlista. De ska dessutom vara tuffa men samtidigt lätta 

att arbeta med, samt vara beslutsamma.  

2.2  Kvinna i en mansdominerad värld 

Kvinnor känner sig enligt Chang (2002) ofta olämpliga i mansdominerade yrken och anser 

dessutom att de hamnat på fel ställe. Författaren klargör att brist på stöd i mansdominerade 

yrken kan leda till att kvinnor istället lockas till kvinnodominerade yrken där de känner 

mindre press och passar bättre in. Muhonen (2011) konstaterar att kvinnor som trots detta 

stannat i den mansdominerade världen ofta upplever att de måste vara extra duktiga jämfört 

med män för att uppnå förtroende och därmed kunna avancera i en manlig miljö. Kvinnor ska 

dessutom vara duktiga på ett sådant sätt att männen känner sig bekväma med att arbeta med 

kvinnorna. Chang (2002) bekräftar detta och menar att dessa kvinnor ofta är de enda av sitt 

kön på den högre nivån och blir då alltmer synliga i företaget, vilket i sin tur leder till att de 
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tvingas uppträda på ett visst sätt. Författaren menar att de måste anpassa sig till det manliga 

chefsbeteendet eftersom jämförelsen i mansdominerade företag alltid görs på mäns villkor.  

Enligt SOU (1994:3) framstår villkoren i mansdominerade organisationer som självklara 

eftersom kulturen är typiskt manlig. Det är viktigt att kvinnorna försöker anpassa sig till 

denna kultur för att kunna arbeta och bli accepterade i branschen. SOU (1994:3) menar vidare 

att en anledning till att kvinnor saknas på chefspositioner är att de sällan blir förberedda för 

chefsjobb i tidig ålder. För att kvinnor ska ha en chans att avancera inom företagen måste de 

lära sig spelreglerna när det gäller konkurrens. Dessutom är mäns tankar om kvinnors 

kompetens inte alltid så höga. Att kvinnor ska kunna sköta och kontrollera organisationen och 

agera chef över sina manliga kollegor anser de flesta män vara omöjligt. 

Kvinnor har alltid varit i stark minoritet i byggbranschen vilket visas i statistiken där 99 

procent av byggnadsarbetarna samt 96 procent av cheferna är män (SCB, 2012). De kvinnor 

som finns i branschen idag har enligt Kanter (1993) haft en lång väg dit eftersom män i 

mansdominerade organisationer ser kvinnors underordnande som naturligt. Författaren menar 

att männen anser att det är kvinnornas egna fel att de fortfarande har lägre lön och de mest 

styrda och underordnade jobben. Kanter (1993) nämner två könsbestämda karriärvägar. 

Kvinnor i en mansdominerad organisation får en karriärväg vilken omfattar stabsfunktioner 

med mindre makt och inflytande och ofta är inriktad på personalfrågor, utbildning och 

information. Karriärvägen för män ser helt annorlunda ut då de hamnar på positioner med 

makt och inflytande som leder till organisationens topp. Cettner (2008) menar att det låga 

antalet kvinnor kan bero på att arbetsvillkoren i den stela hierarkin begränsar kvinnors vilja 

och möjligheter att arbeta i branschen. Författaren förklarar att det inom branschen finns höga 

fysiska krav, strikta yrkesavgränsningar, oklara karriärmöjligheter, orörliga arbetstider samt få 

möjligheter till deltidsarbete. 

2.2.1 Organisationsstruktur 

Organisationsstruktur är enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) ett sätt att beskriva hur en 

organisation ser ut. Den kan vara hierarkiskt formad vilket liknar en pyramid med högsta 

chefen på pyramidens topp eller dess motsats med en platt organisation där alla befinner sig 

på samma nivå. Utanför strukturen kan det även finnas stabsfunktioner vilka hjälper den 

producerande delen i organisationen att fungera. Författarna menar att strukturen i 

organisationen bidrar till fokus, koordinering och stabilitet. Den bidrar även till hur 

arbetssättet är och vilka möjligheter till arbetsutveckling som finns. 

Enligt Cettner (2008) har bygg- och anläggningsbranschen ofta en mycket stel hierarkisk 

struktur som även är mycket mansdominerad. I hierarkiska mansdominerade organisationer 

har de strukturella förhållandena stor betydelse vad gäller kvinnors chans till avancemang. 

Eftersom kvinnor är i minoritet menar Cettner (2008) att det ofta uppstår problem. Det är 

vanligt att individer från minoritetsgruppen blir sedda som symboler för sin grupp. Detta 

innebär att om en individ misslyckas så får hela gruppen stå för misslyckandet. Författaren 

förklarar vidare att symbolpositionen placerar minoritetsgruppen i underläge och gör den 

begränsad i sina handlingar. Detta fenomen blir ofta synligt när kvinnor kommer in i 

mansdominerade yrken. Männen på arbetsplatsen uppfattar organisationsstrukturen med 

mannen som norm och ser därför kvinnorna som annorlunda. De placerar kvinnorna i ett 

känslomässigt fack, uteslutna från det rationella. Detta leder till att kvinnorna får rutinmässiga 

arbeten, expertpositioner eller blir tekniska specialister istället för ledare. Dessa typer av 

arbeten definieras av Kanter (1993) som ”dead-end jobs” vilka är arbeten med begränsade 

inflytande möjligheter och små avancemangsmöjligheter. Eftersom kvinnor är en 
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minoritetsgrupp vilken ofta är underordnad i hierarkin tillåts de inte bli ledare i den informella 

strukturen utan hamnar då istället som ledare utanför hierarkin på dessa begränsade 

positioner. 

I mer dynamiska och flexibla nätverksstrukturer med plattare hierarkier konstaterar Cettner 

(2008) att kvinnor jämförelsevis har bättre möjligheter. Författaren menar att de plattare 

organisationerna ger mer frihet att variera arbetsmängd och arbetstid och passar kvinnor med 

barn bättre om de vill kunna kombinera arbetet med familjelivet. Könsordningen i plattare 

hierarkier ordnar i mindre grad kvinnorna hierarkiskt under männen. Detta till skillnad från i 

starka hierarkier där det finns en traditionell könsarbetsfördelning där män i regel är 

överordnade och kvinnors möjligheter till utveckling och karriär är små. Cettner (2008) menar 

vidare att fördelen med hierarkier är att det är enklare för kvinnor att förändra sin 

arbetssituation genom olika regelverk. Dynamiska nätverksstrukturer ger på sikt kvinnor 

svårigheter att förändra normer och gränser på grund av organisationens höga krav på sina 

anställda. Den hierarkiska könsordningen gäller på olika sätt för kvinnor som arbetar inom 

byggbranschen, den är specifik för varje nivå i hierarkin. På vissa nivåer kan den vara 

omärkbar och vid andra väldigt tydlig. 

2.2.2 Organisationskultur 

När en kvinna kommer in i en mansdominerad kultur vilken ofta består av kvinnoförakt och 

grabbighet menar Kanter (1993) att det finns risk för att kulturen i den mansdominerade 

gruppen förstärks. Organisationskulturen påverkar starkt hur kvinnan bemöts och behandlas. 

Enligt SOU (1994:3) bidrar den maskulina kulturen ofta till att kvinnor varken kan utvecklas 

som individer eller inom företaget. Ofta får kvinnor känslan av att inte passa in och det är 

främst denna kultur som utgör hinder för kvinnor som vill avancera till chefspositioner. 

Kanter (1993) beskriver att majoritetsgrupper gärna ökar sin medvetenhet om 

organisationskulturen och sin gemenskap då det finns individer från en minoritetsgrupp i 

närheten. Denna medvetenhet visar sig genom utstötande kommentarer och diskriminerande 

skämt vilka förstärker gruppens identitet. Detta resonemang intygas av Cettner (2008) som 

anser att dessa problem främst gäller kvinnor i en mansdominerad organisation. Författaren 

anser att problemen skulle minska med en mer jämställd arbetsgrupp där den ojämna 

proportionen mellan kvinnor och män inte skulle sätta gränser för möjligheter och beteenden. 

När kvinnan ges chans till befordran blir kulturen väldigt tydlig då det blir synligt att det 

saknas kvinnor på högre poster. Det kan då uppstå frågor, processer och strukturella problem 

hos den manskulturella gruppen. Detta problem måste kvinnan vara medveten om för att 

kunna avancera i den hierarkiska organisationen.  

Ojämn sammansättning av sociala grupper ger, enligt Chang (2002), den dominerande 

gruppen chans att använda sig av ett diskriminerande beteende mot minoritetsgruppen. SOU 

(1994:3) menar att i de fall då män är den dominerande könsgruppen och 

meningsskiljaktigheter uppstår är det ofta kvinnorna som framstår vara problemet, inte 

förhållandena i organisationen. Kvinnor på chefspositioner (där männen ofta är den 

dominerade gruppen) möts av strukturella hinder på grund av att de är just kvinnor och fokus 

läggs på kvinnornas villkor istället för deras kompetens. Enligt Olofsson (2003) är 

diskriminering ett förekommande problem för kvinnor i en mansdominerad bransch. 

Författaren förklarar att diskriminering kan yttra sig i ord eller handlingar som orsakar att den 

utsätta känner sig kränkt och rädd.  Det finns kvinnor som beskrivit att de känt stort obehag av 

sin chef som upplevts som ”tjejtjusare”. I dessa fall finns en ständig press hos kvinnan som 

försöker hantera situationen, samtidigt som hon ska utföra ett bra arbete. På grund av 

diskriminering finns det kvinnor som har lämnat branschen. Detta är även uppmärksammat av 
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Chang (2002) som menar att studier visar att kvinnor i mansdominerade yrken anmäler mer 

diskriminering än vad kvinnor i kvinnodominerade yrken gör. Olofsson (2003) menar vidare 

att det trots detta omfattande problem finns kvinnor som upplever byggbranschen på motsatt 

sätt då de anser att diskrimineringen har minskat. En anledning till detta kan enligt författaren 

vara att dessa kvinnor arbetat med äldre män vilka har egna döttrar i kvinnans egen ålder, 

vilket gör att de kan uppträda på ett mer tillmötesgående sätt. Olofsson (2003) menar också att 

många kvinnor beskriver byggbranschen som problemfri för kvinnor för att i nästa stund 

försiktigt berätta om problematiska situationer utifrån egna erfarenheter. 

2.3 Svårigheter till avancemang 

Enligt Muhonen (2011) visar studier att det finns hinder för kvinnor att nå chefspositioner. 

Sådana hinder kan exempelvis vara familjesituationen, stigande ålder eller avsaknad av 

professionella nätverk. Dessutom finns det enligt SOU (1994:3) chefsegenskaper som kan 

hindra kvinnor att nå chefskap. Samhället anser att det är viktigt med stark auktoritet för att 

klara av ett chefsjobb. Detta kan utgöra ett hinder eftersom kvinnor ofta bedöms ha en 

bristande auktoritet till skillnad från män som istället beskrivs ha en stark auktoritet. Kvinnor 

som däremot lyckats nå chefspositioner beskrivs istället ofta som för auktoritära. De anses 

ofta även som manligare än sina manliga kollegor. Detta leder till att kvinnan anses mindre 

lämplig för chefsjobbet eftersom hon brister i sin kvinnlighet. Med detta menar SOU (1994:3) 

att kvinnor lätt blir låsta och är i stark minoritet i mansdominerade företag oavsett sin likhet 

respektive olikhet med män. Vidare indikerar Grahm (2000) att avsaknaden av kvinnliga 

förebilder på höga positioner kan bidra till att färre kvinnor söker sig till chefpositioner. 

2.3.1 Familjesituation 

Muhonen (2011) menar att arbetsfördelningen i hemmet ännu är konservativ vilket innebär att 

kvinnor har huvudansvaret för hemarbetet även när de har en egen karriär. Detta leder till att 

många kvinnor arbetar dubbelt eftersom de efter arbetet påbörjar ”andra skiftet” genom att ta 

hand om barn och hushåll. Muhonen (2011) menar vidare att mannen däremot ofta kan koppla 

av efter arbetet vilket leder till att kvinnor arbetar betydligt fler timmar i veckan än vad deras 

manliga kollegor gör. Enligt SOU (1994:3) leder dessa problem ofta till att kvinnliga chefer 

upplever stress vilken blir värre med tanke på att de ofta är ensamma som kvinna på en högre 

position i företaget. En studie ur SOU (1994:3), där forskaren jämfört manliga och kvinnliga 

chefer, visar att stresshormonet hos männen sjönk efter arbetsdagens slut, medan den kraftigt 

ökade hos kvinnorna. Vidare menar Chang (2002) att dessa problem kan leda till att kvinnor 

väljer att hålla sig till kvinnliga yrken eftersom dessa är anpassade efter de anställdas roller 

som mor med familjeansvar. Författaren menar att kvinnors yrkesambitioner och attityder till 

arbete fastställs i tidiga år genom bilden av dess mor och förblir stabila genom hela livet.  

Shortland (2011) tydliggör att avancemang till högre positioner inom företaget ofta leder till 

långa arbetsdagar. Detta kan påverka kvinnor med barn eftersom de sällan har möjlighet att ha 

barnen på dagis under så långa arbetsdagar. De långa arbetsdagarna kan därför leda till att 

kvinnor inte vill avancera till högre positioner eftersom det påverkar familjelivet. Författaren 

menar vidare att mindre flexibla arbetstider är en faktor som gör det svårt för kvinnor att 

balansera arbetet med familjeansvaret. Detta leder till att kvinnor med barn nöjer sig med en 

vanlig anställning. Fishman (2007) bekräftar resonemanget och menar att kvinnor under alla 

år har haft det största ansvaret för sin familj och dessutom kravet att hinna hålla kontakt med 

familjens nära och kära. Genom att införa en politik med möjlighet till flextid i arbetet, bättre 

scheman och flexibla karriärvägar leder till att kvinnor bättre skulle kunna balansera sitt 
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privatliv med sitt arbete. Det räcker enligt författaren inte med att rekrytera kvinnor till högre 

positioner, det krävs även att företaget hjälper dem att stanna kvar och trivas i verksamheten. 

2.3.2 Nätverk 

Nätverk definieras av Shortland (2011) som ett kontaktnät bestående av kollegor samt 

personer utanför företaget i liknande positioner med syfte att ge fördelar i arbetet. Att ha ett 

nätverk är viktigt vid alla steg i karriärutvecklingen och kan ge möjlighet att nå högre 

positioner. Författaren förklarar att nätverk ofta är kopplade till män i chefspositioner där 

kvinnor brukar vara undantagna eftersom männen utesluter dem. En förklaring till att kvinnor 

utesluts från dessa nätverk kan enligt Shantz och Wright (2011) vara att både män och 

kvinnor har homogena preferenser, vilket betyder att de vill integrera med andra som har 

liknande egenskaper, till exempel könstillhörighet. Detta beror på att individer med liknande 

egenskaper och karaktärer har en liknande världsbild och följaktligen är personligt attraherade 

av varandra. Enligt författarna leder detta till att personer av samma kön ofta umgås med 

varandra både på arbetsplatsen och på fritiden. 

 

Shortland (2011) konstaterar att nätverket kan ge kvinnor högre acceptans i sin chefsroll 

eftersom de då redan har en relation till sina manliga kollegor. Det är enligt författaren därför 

viktigt för kvinnor att försöka komma in i nätverket eftersom det kan vara en avgörande faktor 

för att bryta glastaket. Chang (2002) bekräftar att det är svårt för kvinnor att komma in i 

nätverket då kvinnor i mansdominerade yrken ofta utesluts från gruppen. Resonemanget 

stärks dessutom av Shantz och Wright (2011) vilka menar att nätverken i de mansdominerade 

branscherna består av män och kan vara svåra för kvinnor att komma med i eftersom 

nätverkets aktiviteter är typiskt manliga till exempel golfrundor, pokerspel eller en öl efter 

jobbet. För att komma in i ett nätverk krävs det enligt Shortland (2011) acceptans av de äldre 

männen på arbetsplatsen eftersom de har svårt för att släppa in kvinnor på grund av sin 

kvinnosyn. Författaren menar att äldre män med ett konservativt tänkande fortfarande anser 

att kvinnor ska sköta barn och hushåll istället för att avancera inom arbetet. Dessutom saknar 

de äldre personerna i chefspositioner oftast den kompetens vilken krävs idag och känner sig 

därför hotade av utbildade och starka personer med nya idéer. Shortland (2011) förklarar även 

att det vid nyanställning är viktigt med mentorskap, det vill säga en erfaren person som kan 

coacha till framgång. En undersökning av Fishman (2007) visar att de mest framgångsrika 

företagen har formella mentorprogram i verksamheten. Dessa vänder sig speciellt till kvinnor 

som i undersökningar har påpekat att de värdesätter och välkomnar mentorskap från en 

erfaren person. På detta vis kan kvinnor, enligt författaren, lära sig att passa in i branschen och 

därmed tro mer på sig själva. 

 

Enligt Shantz och Wright (2011) kan jobbsökningsmetoder delas in i två olika kategorier, de 

benämns som informella och formella metoder.  Författarna förklarar att informella metoder 

är sökning genom personliga band, så kallade nätverk. Formella jobbsökningsmetoder innebär 

att förlita sig till arbetsmarknaden och söka jobb via arbetsförmedlingen, tidningsannonser 

eller Internetannonser. Enligt SCB (2012) fick 12 % av de nyanställda arbete via 

arbetsförmedlingen under år 2011, 10,3% genom annonser i tidningar eller på Internet, 20,8% 

genom direktkontakt med arbetsgivaren och resterande genom vänner, bekanta eller andra 

kontakter. Shantz och Wright (2011) menar att nätverk är ett gynnsammare sätt att erhålla 

information om ett ledigt jobb till skillnad från opersonliga källor som till exempel 

tidningsannonser eller webbplatser. Följaktligen är det talesättet ”it’s not what you know, but 

who you know” som räknas (Shantz och Wright, 2011, sid. 219). Även Bryans och Marvin 

(2003) anser att nätverk spelar en viktig roll för att skaffa sig ett jobb. Att vara medlem i ett 

nätverk anser författarna inte bara bidra till att personen får en tillhörighetskänsla, utan tillför 
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även personen intern och extern information om sin egna respektive andra organisationer. 

Shantz och Wright (2011) menar att deltagaren genom nätverket kan lära sig organisationens 

kultur och har då större chans att nå befordring inom organisationen. 

2.4 Ledarskap 

Att vara chef är enligt Berggren et al. (2001) att inneha en befattning med organisatoriskt 

ansvar, en post med formella befogenheter. Att vara ledare är att få förtroende av sina 

medarbetare och se till att saker och ting händer på arbetsplatsen. Chefskap handlar om varför 

uppgifter ska genomföras medan ledarskapet handlar om hur uppgiften ska utföras. Nelton 

(1991) poängterar att både chefskap och ledarskap behövs för att organisationen ska fungera. 

Enbart ledarskap klarar inte av att hålla ett projekt inom tidsramarna och enligt budget år efter 

år. Enbart chefskapet har svårt att skapa värdefulla förändringar i arbetet. Detta tyder på att en 

mix av ledarskap och chefskap behövs för att arbetsplatsen ska fungera. Nelton (1991) menar 

vidare att de chefer vilka även har ett gott ledarskap utmärks av att ha ett längre perspektiv på 

sina mål och utvecklingsplaner för organisationen. Författaren menar att de också förstår hur 

organisationen hänger ihop med marknaden på ett bättre sätt samt har en bättre förståelse för 

relationen mellan sig och sina medarbetare.  

Enligt Karp och Helgø (2008) finns det inga självklara egenskaper för hur en ideal ledare ska 

vara, det handlar istället om hur gruppmedlemmarna identifierar och tar emot ledarens 

budskap. Författarna menar vidare att det finns två ledarstilar; den manliga och den kvinnliga. 

Dessa ledarstilar behöver inte vara kopplade till kön men har uppkommit genom 

undersökningar av kvinnliga och manliga ledaregenskaper.  

2.4.1 Kvinnlig ledarstil 

Fram till för fyrtio år sedan har den kvinnliga ledarstilen varit mycket underrepresenterad 

enligt Koneck (2006). Studier av ledarskap har tidigare endast gjorts på män. Författaren 

tydliggör dock att detta har förändrats under de senaste åren och därmed även fokuserat på 

kvinnor i högre positioner i organisationer. Författaren beskriver den kvinnliga ledarstilen 

med att ha förmåga att motivera sina medarbetare till att utföra dess arbetsuppgifter över 

förväntan. Dessutom inspirerar den kvinnliga ledarstilen medarbetarna att arbeta mot 

gemensamma mål istället för att fokusera enbart på personliga intressen. Enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2008) är kvinnligt ledarskap en flexibel ledarstil där kvinnan är öppen för andra 

synpunkter och är duktig på att kommunicera med hjälp av ord och kroppsspråk. De menar 

vidare att det kvinnliga ledarskapet utmärks av samarbetsvilja och stor vikt läggs vid känslor 

och engagemang för medarbetarna. 

Koneck (2006) konstaterar att den bristande överensstämmelsen mellan den kvinnliga 

könsrollen och ledarskapsrollen leder till fördomar, bland annat att kvinnor passar sämre in i 

ledarrollen än män. Konsekvenser av dessa fördomar blir enligt författaren en negativ attityd 

till kvinnliga ledare och att kvinnor därmed har svårare att ta sig till ledarpositioner och nå 

framgång. Karp och Helgø (2008) menar att anledningen till att kvinnor har svårt för att 

avancera i en mansdominerad bransch kan bero på den kvinnliga ledarstilen. Författarna 

förklarar att männen i en mansdominerad organisation inte är vana vid kvinnliga ledare och 

har därför ofta svårt att sära på kvinna och kvinnlig ledarstil. 
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2.4.2 Manlig ledarstil 

 

Den manliga ledarstilen beskrivs av Koneck (2006) med att ledaren försöker motivera sina 

anhängare genom att vädja till sina egna intressen. Ledaren är affärsbeslutsfattande och visar 

på konstruktiva och korrigerande beteenden. Enligt författaren belyser denna ledarstil 

relationen mellan ledare och medarbetare som tydligt visar vilka krav ledaren ställer. Genom 

belöning får ledaren sina medarbetare att prestera och uppfylla dessa krav. Enligt Nelton 

(1991) är manliga ledare ”upplärda” i idrottsklubben, på skolgården eller i militären. De har 

förväntningar på sig att vara konkurrenskraftiga, starka, tuffa och att alltid ha kontroll. 

Författaren menar att dessa förväntningar leder till att det manliga ledarskapet karaktäriseras 

som hierarkiskt, uppgiftsorienterat och halv-militäriskt. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) 

är manligt ledarskap konkurrensorienterat och maktfokuserat och stor vikt läggs vid analys 

samt regler och normer för arbetsplatsen. 

 

2.5 Kvinnans möjligheter i byggbranschen 

Problemet med att kvinnor inte når chefspositioner måste vändas. Det är viktigt att företags 

ledare och chefer i den mansdominerade branschen hjälper kvinnor att inse sina möjligheter 

genom att ta vara på deras talanger och låta dem blomstra (Fishman, 2007). Enligt Olofsson 

(2003) är det lätt att kvinnor upplever att männen inte ser kvinnorna utan pratar ofta över 

huvudet på dem. Vissa kvinnor anser istället att männen uppmärksammar kvinnorna för 

mycket och att det då uppstår en typ av särbehandling. Istället för att bemöta kvinnorna efter 

sin könstillhörighet förklarar författaren vidare att det det viktigt att männen ser kvinnornas 

yrkeskunskap och på så sätt får dem att känna mindre press och istället mer delaktighet. Det är 

enligt Fishman (2007) viktigt att låta kvinnor få chansen att visa sin kompetens. Att rekrytera 

fler kvinnor i branschen och hjälpa dem med att bygga upp sin karriär är en början på att fylla 

denna lucka i samhället. 

Enligt SOU (1994:3) får kvinnor ofta känslan av att inte passa in vilket främst beror på den 

mansominerade kulturen vilken gör motstånd mot kvinnor som vill avancera till 

chefspositioner. Genom att arbeta i grupp kan gruppmedlemmarna enligt Fishman (2007) ge 

och ta av varandra och kvinnorna kan då få det stöd de behöver för att känna att de passar in. I 

de fall då fler kvinnor rekryteras kan kvinnor sedan ta med sina kunskaper och förmedla dessa 

till de nyanställda kvinnorna. Fishman (2007) menar vidare att det är viktigt för nyanställda 

att ha möjlighet till mentorskap. 

 

2.6 Sammanfattning teori 

Kvinnor har under alla år haft svårt att avancera i mansdominerade företag eftersom de möts 

av hinder på vägen. Det finns även osynliga hinder som minskar möjligheterna för minoriteter 

att ta sig till högre positioner i företaget, vilka tillsammans utgör glastaket. Nedan presenteras 

en sammanfattning av teorin i form av en analysmodell vilken visar de hinder som finns för 

kvinnor som vill avancera i byggbranschen. Dessa hinder bildar tillsammans det så kallade 

glastaket. 
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Figur 1. Egen konstruerad modell, Fredriksson & Lejonqvist, 2012 

 

Ett hinder för avancemang till högre positioner är att chefspositionen ofta leder till långa 

arbetsdagar vilket lätt kan påverka kvinnor som har barn. De långa arbetsdagarna leder i sin 

tur till att många kvinnor inte vill avancera till högre positioner då det påverkar familjelivet. 

Dessutom kan chefspositionen leda till mindre flexibla arbetstider vilket gör att det blir svårt 

för kvinnor att balansera arbetet med familjeansvaret. Ojämn sammansättning av sociala 

grupper kan ge den dominerande gruppen chans att använda sig av ett diskriminerande 

beteende mot minoritetsgruppen, kvinnor i mansdominerade yrken anmäler mer 

diskriminering än vad kvinnor i kvinnodominerade yrken gör. På grund av denna 

diskriminering finns det kvinnor som lämnat branschen och den leder även till att få kvinnor 

vågar söka sig till branchen. Enligt teorierna finns det män soma anser att det är omöjligt för 

kvinnor att sköta och kontrollera organisationen och agera chef över sina manliga kollegor. 

Kvinnor måste visa sig extra ambitiösa i jämförelse med sina manliga kollegor för att uppnå 

förtroende och därmed acceptans till att avancera. 

Nätverk kan ge kvinnor högre acceptans i sin chefsroll eftersom de då får bra relation till sina 

manliga kollegor. Dock är det svårt för kvinnor att komma in i nätverken då dessa ofta är 

typiskt manliga och kvinnor utesluts från dem. 

Mentorskap är en viktig bit för att kvinnan ska lära sig att passa in i branschen och tro mer på 

sig själv i sitt arbete. Vad det gäller ledarskapsstilar finns det inga självklara egenskaper 

beroende på kön, men däremot kvinnlig respektive manlig ledarstil. Med detta menas att 

kvinnor kan bära på manliga egenskaper och tvärtom. Ledarstilarna innehar olika egenskaper 

och olikheter i hur ledaren agerar beroende på vilken ledarstil som utövas. De egenskaper som 

krävs hos kvinnorna för att passa in i byggbranschen är att de bland annat ska ha en stark egen 

vilja samt våga och ha styrkan att gå emot strömmen. De ska dessutom uppleva sig själva som 

psykiskt starka. En anledning till att kvinnor har svårt att avancera i en mansdominerad 

bransch kan bero på den kvinnliga ledarstilen, eftersom många har svårt att sära på ledarstil 

och kön. 
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3. Metod 

I detta avsnitt ska vi redovisa de metoder som vi använt oss av under uppsatsprocessen. 

Dessa omfattar val av forskningsansats, forskningsmetod, litteratur, diskussion om 

undersökningens tillförlitlighet i form av validitet och reliabilitet samt resonemang om hur vi 

har gått till väga i den empiriska undersökningen. Avslutningsvis förs en argumentation där 

vi kritiskt ställer oss till de metodval vi valt att använda. 

3.1 Forskningsansats och forskningsmetod 

Jacobsen (2002) menar att det finns två tillvägagångssätt för att utföra en studie; en deduktiv 

eller en induktiv forskningsansats. Författaren beskriver dessutom två forskningsmetoder; 

kvalitativ och kvantitativ metod. Vi har valt att utföra en deduktiv ansats med en kvalitativ 

forskningsmetod. 

3.1.2 Deduktiv forskningsansats 

Enligt Jacobsen (2002) och Carlsson (1991) går intervjuaren vid en deduktiv ansats från teori 

till empiri genom att först skaffa sig förväntningar i form av teori för att sedan samla in empiri 

och se om förväntningarna stämmer. Att gå från teori till empiri ger enligt Jacobsen (2002) 

bättre kvalitet på intervjuguiden genom att undersökaren på detta sätt kan skapa relevanta 

intervjufrågor. Holme och Solvang (1997) hävdar att en deduktiv ansats består av att kunna 

utveckla befintliga teorier. Detta resonemang stärks av Gummesson (2000) som väljer att 

kalla denna forskningsansats för teoriprövad ansats. Författaren förklarar vidare att denna 

ansats kan bidra till ökad förståelse och kunskap med hjälp av att finna nya variabler. 

Enligt Jacobsen (2002) är den alternativa metoden induktiv ansats. Författaren menar att 

forskaren då istället går från empiri till teori genom att först genomföra sin empiriska 

undersökning som sedan bearbetas och ger en utgångspunkt för att formulera teorier. Detta 

bekräftas av Carlsson (1991) som menar att den induktiva ansatsen innebär att undersökaren 

börjar med att samla in data och analyserar sedan denna för att till slut kunna ställa upp sin 

hypotes. 

Anledningen till valet av en deduktiv ansats var att vi hade för lite förkunskap om ämnet och 

för att undersökningen skulle få hög validitet. Enligt Jacobsen (2002) får undersökningen hög 

validitet då undersökarna mäter det de avser att mäta. Vi skaffade kunskap genom litteratur 

och forskning inom området och kunde därmed skapa en intervjuguide med relevanta frågor. 

Den deduktiva ansatsen ger även hög reliabilitet eftersom undersökningen baseras på tidigare 

teorier och utförs därmed enligt Jacobsen (2002) på ett trovärdigt sätt. Genom att läsa teorier 

och bli mer insatta i ämnet innan intervjun kunde vi dessutom skapa en diskussion med 

respondenterna och fördjupa oss i deras upplevelser och åsikter. 

3.1.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Enligt Bryman (2011) faller det sig naturligt att genomföra en kvalitativ metod vid valet av en 

deduktiv ansats eftersom forskaren vid en deduktiv ansats först måste samla in teori för att 

sedan kunna skapa en kvalitativ studie i form av intervjufrågor. Eftersom vår 

problemformulering är explorativ krävs en metod som går på djupet (Jacobsen, 2002). På 

grund av det deduktiva valet samt den explorativa problemformuleringen har vi valt att utföra 

en kvalitativ metod. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa forskningsmetoden är bäst 

lämpad när undersökaren vill skapa tydlighet i ett oklart ämne och på så sätt frambringa en 

beskrivning av det. Författaren menar vidare att den kvalitativa metoden ger en hög 
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flexibilitet samt att respondenten blir mer öppen då undersökaren får närhet till honom/henne. 

Enligt Holme och Solvang (1997) ligger styrkan av att använda en kvalitativ forskningsmetod 

i att den visar helhetsbilden över en situation. Författarna menar att detta ger en ökad 

förståelse för hela forskningsprocessen och dessutom bidrar till en bättre tolkning utifrån olika 

perspektiv. 

En kvantitativ forskningsmetod väljs enligt Jacobsen (2002) när problemformuleringen ska 

beskriva omfattningen eller frekvensen av ett fenomen. Författaren menar att denna studie går 

att strukturera i förväg och är effektiv när forskarna vill undersöka många enheter för att 

generalisera till en större population. Carlsson (1991) förklarar att den kvantitativa 

forskningsmetoden innebär distans till respondenten och är därför mindre flexibel när 

forskaren behöver kunna föra diskussion med respondenten. Detta bekräftar Bryman (2011) 

som menar att den kvalitativa forskningsmetoden innebär närhet till respondenten vilket i sin 

tur kan skapa djupare diskussion. 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka och få klarhet i hur utvalda faktorer bidrar till fåtalet 

kvinnliga chefer i byggbranschen blev den kvalitativa forskningsmetoden bäst lämpad. Detta 

för att metoden tillät oss att skapa denna förståelse genom att få närhet till respondenten samt 

kunna gå in i djupa diskussioner med hjälp av följdfrågor vilka gav oss nya perspektiv. Vi har 

i och med detta utgått från redan förekommande teorier för att sedan kunna skapa förbättrade 

och mer utvecklade. 

3.2 Val av litteratur 

De teorier som använts utgår från den uppfattning vi fått av kvinnors små möjligheter i 

byggbranschen utifrån SCB:s statistik om könsfördelningen i denna verksamhet. Utifrån 

denna bakgrund har vi valt teorier vilka bevisar att det finns hinder för kvinnor att avancera i 

byggbranschen. De övergripande teorier vi valt är inom ledarskap, organisation och kring de 

problem som finns för kvinnor med familj. Vid vårt val av litteratur har vi lagt vikten vid 

vetenskapliga artiklar för att få en så färsk och relevant bild som möjligt av dagens samhälle. 

Dessa artiklar har vi främst hittat via artikelsök på Halmstad Högskolas bibliotek. De 

databaser vi använt oss av är ABI Inform, Emerald, Jstor, Oxford journals, med flera. Vi har 

även gjort artikelsök i Google Scholar och Reteriver mediearkivet för att få en bredare syn på 

problemet. De sökord vi ansåg var relevanta och vi använt oss av är female, leadership, 

leadershipstyle, male-dominated, male, women’s, construction industry, organizations, 

network, mentoring, gender, manager och management. Vissa av dessa ord har vi använt 

tillsammans för att få säkrare träffar. Vi har valt att söka på engelska ord för att få så många 

träffar som möjligt eftersom en stor mängd vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska. 

Vi har använt oss av kurslitteratur vi hittat på Halmstad högskolas bibliotek. Denna litteratur 

har vi sökt upp via bibliotekets sökkatalog HULDA. För att få fram statistik har vi använt oss 

av trovärdiga internetkällor och dessutom har vi tagit hjälp av statens offentliga utredningar. 

3.2.1 Källkritik 

Flertalet vetenskapliga artiklar har använts för att kunna jämföra olika författares syn på 

kvinnliga chefer i mansdominerade branscher. Genom att bearbeta och jämföra dessa artiklar 

har vi kunnat få en trovärdig bakgrund till problemet. Vi är medvetna om att Cettner (2008) 

inte är lika väl granskad som en vetenskaplig artikel eftersom det endast är en licentiatuppsats. 

Licentiatuppsatsen är dock uppbyggd på en vetenskaplig undersökning och är granskad av 

doktorer vid Luleå tekniska universitet och är därför en trovärdig källa för vår studie. Den 

kurslitteratur vi har använt i den teoretiska referensramen är inte vetenskapligt granskad. 
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Berggren et al. (2001), Jacobsen och Thorsvik (2008) samt Billing (2006) har endast använts 

för att förklara begrepp på ett förståeligt sätt och är inte av stor vikt för undersökningen. 

Statens offentliga utredningar har så pass mycket trovärdighet att de har kunnat användas i vår 

teori. Även att SCB och SOU inte är vetenskapliga undersökningar så har källorna stor 

trovärdighet eftersom de är gjorda utifrån ett representativt urval av hela den svenska 

befolkningen. 

3.3 Urval 

Det är enligt Bryman (2011) viktigt att forskaren vid en kvalitativ metod använder sig av 

kriterier för sitt urval. Författaren förklarar att urval innebär att forskaren väljer ut 

respondenter vilka anses vara relevanta för intervjufrågorna. Detta resonemang stärks av 

Ejvegård (2009) som menar att det är viktigt att noga välja ut rätt respondenter för att få 

trovärdiga svar på sina frågor. 

Urvalet omfattar val av företag, respondenter samt intervjufrågor. Då vårt syfte fokuserar på 

kvinnor i byggbranschen har valet av företag gjorts utifrån byggföretag. Enligt Jacobsen 

(2002) är besöksintervjuer en kostsam och resurskrävande metod. Urvalskriterierna för 

byggföretagen var därför att de skulle vara belägna i Hallands län på grund av tid- och 

resursbrist. Detta bidrog även till varför vi valde endast fyra respndenter. Enligt Repstad 

(2007) ökar risken för den så kallade mättnadseffekten ju fler intervjuer intervjuaren 

genomför. Efter att ha talat med ett visst antal respondenter från samma nivå fås inte längre 

någon ny information. Vanligtvis blir resultatet bättre om intervjuaren gör ingående analyser 

av ett fåtal intervjuer istället för att göra ytliga analyser av många. Vi valde att intervjua 

kvinnliga respondenter i chefspositioner eller som tidigare varit chefer i den producerande 

delen av verksamheterna eftersom de kunde ge oss relevanta svar utifrån deras erfarenheter. 

Anledningen till att vi valde kvinnor på olika företag var för att få fram olika synvinklar 

eftersom företagens organisationer och kultur kan se olika ut. Jacobsen (2002) benämner 

denna urvalsmetod som informationsurval vilket innebär att författaren väljer ut respondenter 

som denne anser kan ge riklig och god information på grund av dess stora kunskaper om det 

problem som ska undersökas. Vårt syfte tar även upp hur kvinnliga chefer, utifrån egna 

erfarenheter, anser att dessa hinder kan reduceras Därför ansåg vi att kvinnliga chefer med 

lång arbetslivserfarenhet inom branschen skulle kunna ge oss störst förståelse för hur dessa 

hinder kan överkommas. Två av dessa kom vi i kontakt med den 24:e februari 2012 genom 

Minerva vilket är ett kvinnligt nätverk för kvinnor i byggbranschen i Halland. Resterande 

respondenter kom vi i kontakt med via Kårens arbetsmarknadsdag på Högskolan i Halmstad 

den 1:a mars 2012. 

3.4 Empirisk undersökning 

Jacobsen (2002) menar att det är vid den empiriska undersökningen forskaren genomför sin 

intervju med respondenten. Författaren förklarar att en optimal intervju ska pågå under sextio 

till nittio minuter. Ejvegård (2009) förklarar att det kan vara effektivt att använda bandspelare 

för att kunna lyssna igenom intervjun efteråt och lättare använda det material som är lämpligt, 

däremot kan detta göra att respondenten blir försiktig i sina svar och inte öppnar sig fullt ut. 

Att välja ut rätt plats anser Ejvegård (2009) ha stor betydelse för intervjuns innehåll. 

Författaren menar att en plats där forskaren kan prata ostört med respondenten leder till att 

han/hon undviker att missa något betydelsefullt material. Om intervjumaterialet ska behandlas 

konfidentiellt menar Jacobsen (2002) att det är viktigt att försäkra respondenten om detta 

innan intervjutillfället för att respondenten då öppnar sig mer. Enligt Carlsson (1991) är det 

viktigt att komma nära respondentens personliga uppfattning om det forskaren avser att 
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undersöka. Författaren menar vidare att det däremot måste ske på ett smidigt sätt om frågorna 

är emotionellt laddade. Vid sådana känsliga frågor menar Kvale (1997) att det är viktigt att 

behandla respondenterna med respekt och inte offentliggöra deras privatliv. 

Den empiriska undersökningen bygger på intervjuer med kvinnliga chefer från olika företag. 

Vid förfrågningen informerade vi respondenterna om att intervjun skulle pågå i ca sextio till 

åttio minuter eftersom en längre intervju skulle ta för mycket av respondentens tid och ge svar 

utanför ämnet. Intervjuerna varade mellan femtio till åttio minuter vilket gjorde att vi höll oss 

inom ramarna. Vi valde att inte använda bandspelare eftersom två av respondenterna innan 

intervjun poängterade att det skulle kännas obekvämt att bli inspelad. Detta fungerade ändå 

bra eftersom vi var två stycken intervjuare och därför lättare kunde anteckna och tillsammans 

komma ihåg innehållet. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser för att 

undvika störmoment samt underlätta för respondenten tidsmässigt. Innan intervjun 

informerades respondenterna om att intervjun skulle vara anonym och att allt material skulle 

behandlas konfidentiellt. Dessutom hade en av respondenterna krav på detta. Att vissa av 

intervjufrågorna var känsliga för respondenterna att besvara är vi medvetna om. Detta gjorde 

att vi fick omformulera frågor för att få fram så djupa och ärliga svar som möjligt. 

Vi valde att ge respondenterna fiktiva namn för att skydda deras integritet. Dessutom 

nämndes inte företagen eftersom det arbetar få kvinnor på dessa och de skulle då kunna 

identifieras. Eftersom det endast är respondenternas situationer och erfarenheter vi ville 

redogöra för ansåg vi inte att det var betydelsefullt att använda deras namn. 

3.4.1 Intervjuguide 

Inför den empiriska undersökningen måste forskaren enligt Ejvegård (2009) utgå från 

intervjufrågor i form av en intervjuguide. Bryman (2011) beskriver en strukturerad 

intervjuguide indelad i olika delar i form av teman med underliggande frågor. Intervjuguiden 

måste enligt Ejvegård (2009) vara så pass genomarbetad att forskaren inte behöver kontakta 

respondenten igen efter intervjun. Enligt Jacobsen (2002) ska undersökaren försöka tona ner 

problemformuleringen om den kan uppfattas som känslig genom att istället ställa andra 

närliggande frågor. Författaren förklarar dessutom att det är viktigt att i början av intervjun 

bygga upp ett samspel mellan sig och respondenten genom till exempel öppna frågor. 

Vissa av intervjuguidens frågor tonade vi ner på det sätt Jacobsen (2002) förklarar, eftersom 

de skulle kunna uppfattas som känsliga. Till exempel ville vi få större inblick i om 

diskriminering förekommer på företagen men valde då att ställa andra närliggande frågor. Vi 

använde oss däremot av en öppen intervju i sin helhet eftersom problemformuleringen inte 

uppfattas som känslig. 

Alla respondenter besvarade samma intervjufrågor för att vi skulle kunna jämföra svaren samt 

dra så goda och utförliga slutsatser som möjligt. Intervjuguiden skickades ut innan för att 

respondenterna skulle få chans att förbereda sig vilket vi även ansåg skulle ge oss utförligare 

svar. Intervjun inleddes med allmänna frågor för att respondenten skulle bli avslappnad och 

för att vi skulle få en chans att lära känna respondenten som person. Intervjun avslutades 

genom att fråga om respondenten ville tillägga något som inte diskuterats och kunde vara av 

värde till vår undersökning. När vi hade sammanställt intervjusvaren skickade vi ut dem till 

respektive respondent för att få dem godkända och för att ge respondenten chans till rättelse. 

 

 



Kvinnlig chef i byggbranschen – faktorer som utgör hinder till avancemang 2012 
 

17 
 

3.4.2 Operationalisering 

Enligt Jacobsen (2002) måste det som ska undersökas genomgå en operationalisering. Med 

detta menar författaren att forskaren gör ett abstrakt begrepp mätbart. Eftersom 

undersökningen utgår från en oklar problemformulering måste vi precisera samt konkretisera 

det vi frågar efter innan vi genomför undersökningen. Detta har vi gjort genom att skapa 

underfrågor utifrån huvudfrågorna vilket har lett till att vi har kunnat ställa rätt frågor vilka 

ger konkreta svar. Dessa har vi sedan kunnat analysera för att nå ett svar på 

problemformuleringen. 

Bryman (2011) beskriver en strukturerad intervjuguide som indelad i olika delar i form av 

teman med underliggande frågor. Vi delade upp intervjuguiden i olika teman utifrån den teori 

vi behandlat och där teoretikerna lagt störst fokus. Varje tema inleddes av en huvudfråga vilka 

innehöll underliggande frågor vilka skulle besvara huvudfrågan. De teman vi valde är 

organisationsstruktur, organisationskultur, familjesituation, nätverk samt ledarskap. 

Respondenterna besvarade inte huvudfrågorna utan vi lät dem endast besvara våra 

underliggande frågor för att gå in på djupet i våra huvudfrågor. 

3.5 Analysmetod 

Enligt Jacobsen (2002) består analysprocessen av tre steg vilka är beskrivning, 

systematisering och kategorisering samt kombination. Under beskrivningsfasen ska 

undersökarna försöka få en så grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt av 

respondenterna. Efter intervjun måste undersökarna systematisera och reducera den stora 

mängd information från intervjun. Informationen ska dessutom kategoriseras i olika teman för 

att kunna göra analysen överskådlig. Jacobsen (2002) menar vidare att undersökarna ska hitta 

likheter och skillnader mellan teori och empiri i kombinationsstadiet. 

Efter intervjuerna sammanställde och bearbetade vi alla svar för att kunna välja ut rimlig 

mängd data till empirin. Denna analysmetod Bryman (2011) som meningskoncentrering. Vi 

insåg då att vi hade en väldigt stor mängd data och var därför tvungna att sålla bort en del av 

materialet men fortfarande behålla samma innebörd och kvalitet. Vi skapade en analysram 

innehållande olika teman utifrån den teoretiska referensramen vilka fungerar som 

kategorisering. Vidare jämförde vi teorin med empirin för att kunna dra slutsatser och därmed 

kunna besvara problemformuleringen. 

Vi använde oss av narrativ analys vilken enligt Bryman (2011) innebär att vi har tagit 

intervjuernas många olika berättelser och sammanställt dem till en sammanhängande historia 

(Bryman, 2011). Empiri och analys redovisas i löpande text eftersom vi ville behålla samma 

rubriker genom hela arbetet för att underlätta läsningen. Genom att inte redovisa varje fråga 

och svar separat i empirin har vi skapat en tydligare struktur i undersökningen. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Gummeson (2000) förklarar att det går att dela in den kvalitativa forskningsmetoden i två 

systematiska kriterier, nämligen reliabilitet och validitet. Detta resonemang bekräftas av 

Carlsson (1991) som menar att det är viktigt att vid sin undersökning fundera på 

undersökningens validitet och reliabilitet. Författaren beskriver validitet med 

”mätinstrumentets förmåga att mäta det man verkligen avser att mäta” (Carlsson, 1991, s. 

87). Enligt Jacobsen (2002) betyder validitet att empirin är giltig och relevant. Författaren 

menar att en undersökning har hög validitet om forskaren mäter det han/hon faktiskt avser att 

mäta och att det han/hon mäter hos några respondenter även gäller för flera. Vidare menar 
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Jacobsen (2002) att validitet i sin tur kan delas upp i intern och extern giltighet. Han förklarar 

att intern giltighet svarar på frågan om vi mäter det vi tror oss mäta. Med extern giltighet 

menar författaren att forskaren ska kunna komma fram till samma resultat om undersökningen 

görs vid ett annat sammanhang, till exempel vid en annan tidpunkt och i en annan 

organisation. Jacobsen (2002) förklarar även att undersökningen ska kunna generaliseras till 

en större population för att öka validiteten. Vid en kvalitativ metod måste det införas två olika 

typer av generalisering. Den ena innebär att generalisera utifrån data till ett mindre urval av 

undersökningsenheter. Den andra går ut på att ett mindre stickprov kan mäta om samma sak 

gäller för en större population av undersökningsenheter. 

Eftersom undersökningen överensstämmer med den första generaliseringen ger det hög 

validitet. Dock kan vi inte uppfylla den andra graden av generalisering eftersom forskningen 

bygger på intervjuobjektens upplevelser och erfarenheter, vilka kan skilja sig från kvinna till 

kvinna. Undersökningen har följt interguidens olika teman samt till problemställningen under 

uppsatsprocessen och har dessutom fokuserat på intervjuguidens frågor, vilka vi kommit fram 

till med hjälp av teorin. Dessa faktorer ger vår undersökning hög validitet. Skulle vi 

genomfört intervjuerna vid andra tidpunkter skulle det inte förändra resultatet eftersom 

tidpunkten inte kan förändra respondentens egna åsikter och erfarenheter. Vi är däremot 

medvetna om att resultatet hade sett annorlunda ut om vi utfört intervjuerna med andra 

respondenter i andra företag eftersom vi då skulle få ett helt annat material att behandla. 

Reliabilitet beskriver Carlsson (1991) som att ”resultatet av mätningen skall bli oförändrat 

eller i varje fall i huvudsak oförändrat om t.ex. mätningen upprepas en andra gång eller om 

någon annan utför mätningen” (Carlsson, 1991, s. 88). Enligt Jacobsen (2002) innebär 

reliabilitet att empirin är tillförlitlig och trovärdig. Författaren menar vidare att 

undersökningen måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt och får inte innehålla några 

mätfel. Dessutom förklarar Jacobsen (2002) att undersökningen har hög reliabilitet om den får 

exakt samma resultat då forskaren genomför undersökningen en gång till med exakt samma 

metod. 

De empiriska undersökningarna har utförts utifrån exakt samma intervjuguide med samma 

intervjufrågor. Detta gör att undersökningen har hög reliabilitet eftersom alla respondenter 

hade samma förutsättningar. Samma resultat skulle uppnåtts om vi hade utfört intervjuerna 

igen eftersom frågeställningen innefattar åsikter utifrån respondenternas egna erfarenheter. 

3.7 Kritisk granskning av metod 

Det finns enligt Jacobsen (2002) flera nackdelar med det kvalitativa metodvalet vilket bland 

annat är mycket resurskrävande. Författaren menar att intervjuerna tar lång tid och forskaren 

måste ofta nöja sig med få respondenter. Att den kvalitativa metoden innehåller en del brister 

bekräftas av Bryman (2011) och Holme och Solvang (1997) som menar att metoden kan 

uppfattas som alltför subjektiv genom att undersökningen lätt färgas av forskarens egna 

uppfattningar. Enligt Holme och Solvang (1997) kan forskaren egentligen inte vara fullt säker 

på om det under undersökningen gjorts några feltolkningar. 

Den deduktiva forskningsansatsen leder enligt Jacobsen (2002) till att forskarna får 

förväntningar på hur problemet ser ut vilket i sin tur leder till att forskarna försöker samla in 

empiri vilken är relevant för sina förväntningar. Detta, menar författaren, gör att forskarna 

inte ser alternativa lösningar på problemet vilket riskerar att viktig information förbises. 

Vi håller med Jacobsen (2002) om att den kvalitativa ansatsen är tidskrävande. Det tog 

mycket tid att förbereda intervjuguiden och att förflytta oss mellan de olika respondenterna, 
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trots att vi avgränsade oss geografiskt. Det tog även mycket tid att bearbeta och analysera det 

empiriska materialet. Trots detta lämpar sig den kvalitativa metoden bäst eftersom det gav 

djupare svar än vad som kan hämtas ur en kvantitativ studie. Vi är medvetna om att 

undersökningen kan ha påverkats av våra egna personliga uppfattningar och tankar på grund 

av att vi själva är kvinnor och ser byggbranschen som framtida arbetsgivare. Därför har vi 

försökt att vid varje intervjutillfälle ha ett så lyhört och öppet sinne som möjligt och inte 

bortse från nya infallsvinklar. Vi har tagit i beaktande att genomföra intervjuerna med så 

neutral påverkan som möjligt genom att inte styra samtalen åt något visst håll eller påverka 

respondenternas tankar och åsikter. Däremot ansåg vi att en alltför öppen intervju skulle leda 

till att våra frågor inte besvarades och var därför ibland tvungna att föra tillbaka respondenten 

till rätt fråga. 

Eftersom vi vill skapa förståelse för hur andelen kvinnliga chefer kan öka inom 

byggbranschen genom respondenternas egna erfarenheter, är det enligt Jacobsen (2002) bättre 

med få djupgående svar för att få ett så uttömmande resultat som möjligt. Alla respondenterna 

gav liknande och ingående svar och vi anser därför att vi skulle fått liknande respons även vid 

en större undersökning. 

Enligt Jacobsen (2002) kan valet av plats påverka respondentens öppenhet i svaren. Att 

genomföra intervjun på respondenternas arbetsplats upplevde vi var positivt eftersom de då 

inte behövde ödsla sin fritid eller arbetstid på att ta sig någon annanstans. Något vi däremot då 

upplevde var att de blev lite reserverade i frågor vilka handlade om företaget de jobbar för. 

Detta är därför något vi vill kritisera och till nästa gång försöka ses på ett annat ostört ställe 

där det är mindre känsligt att prata om företaget. Däremot såg vi det även positivt att besöka 

respondents arbetsplats eftersom vi då fick en känsla av stämningen och arbetsmoralen på 

företaget. Vi blev avbrutna av telefonsamtal vid en intervju men vi är medvetna om att detta 

skulle hänt även om vi valt en annan plats. 
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4. Empiri 

I uppsatsens fjärde avsnitt ska vi presentera de svar vi fått på de frågor vi har deducerat 

utifrån teoriavsnittet. Vi har undersökt hur respondenterna själva upplever sina möjligheter 

respektive hinder i byggbranschen. Vi har valt att följa de huvuddelar vi belyste i 

teoriavsnittet, nämligen organisationsstruktur, organisationskultur, familjesituation, nätverk 

samt ledarskap. Dessutom ges en kort beskrivning av varje respondent som deltagit i 

undersökningen. 

4.1 Respondenter 

Vi har genomfört intervjuer med fyra respondenter från olika byggföretag. Vi började med att 

be respondenterna berätta lite om sig själva och ska därför ge en kort beskrivning av dessa 

nedan. Alla respondenter har endast arbetat inom byggbranschen och då börjat efter sin 

examen. Eftersom respondenterna är anonyma har vi valt att ge dem fiktiva namn för att 

underlätta läsningen. Anna, Petra och Stina har samma befattning men det benämns olika i 

olika företag och Johanna är på väg mot samma befattning. 

Anna_Andersson,-Entreprenadchef 

Anna har byggnadsingenjörsutbildning på högskolenivå. Efter utbildningen år 1996 fick hon 

arbete på ett byggföretag men började fyra år senare arbeta som entreprenadingenjör på det 

företag hon är anställd på idag. Sedan år 2006 har Anna arbetat som entreprenadchef. 

Johanna-Johansson,-Entreprenadingenjör 

Johanna är 40 år och har arbetat på samma företag sedan hon tog byggnadsingenjörs examen 

år 1997. Hon började arbeta som arbetsledare men blev efter några år platschef då den 

positionen blev ledig. Efter lång tid som platschef sökte hon tjänsten som entreprenadingenjör 

eftersom hon då ansåg sig kunna balansera familjen bättre med arbetet. 

Petra-Petersson,-Projektledare 

Petra har arbetat på sitt företag som projektledare i tre år. Hon är 40 år och har i grunden en 

högskoleutbildning som byggnadsingenjör. Hon började arbeta i byggbranschen genom en 

praktikplats på ett byggföretag och har sedan arbetat på ett annat företag i samma bransch. 

Petra har sedan fått anställning på det företag hon är på idag genom kontakter. 

Stina_Stensson,-Projektchef 

 

Stina är 42 år och avslutade sin byggtekniska gymnasieutbildning år 1990. Hon började arbeta 

som arbetsledare på det företag hon är på idag, men under finanskrisen år 1992 blev hon 

arbetslös under ett halvår. Hon fick utökad utbildning via facket och arbetade under tio år på 

tre olika företag. År 2002 kom Stina tillbaka till det första företaget och arbetar nu där som 

projektchef sedan år 2006. 
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4.2 Organisationsstruktur 

Vi frågade respondenterna hur företagens organisationsstruktur ser ut och vi märkte då att alla 

företagen liknar varandra organisationsmässigt. Johannas företag är indelat i geografiska 

divisioner där alla har en divisionschef. Under divisionschefen finns olika regioner vilka ingår 

i divisionen och dess regionchefer. Regionen är vidare indelad i geografiska byggområden, 

ombyggnad och byggservice, där alla har en arbetschef. Till både divisionens och regionens 

verksamhet finns flera stödfunktioner såsom ekonomi, personal, inköp och logistik samt 

kommunikation och administration. Arbetscheferna ansvarar för det lokala kontoret de arbetar 

på och för dess byggen och har då hjälp av till exempel entreprenadingenjörer, 

anbudsingenjörer och projektledare. Under denna nivå finns platschefer, arbetsledare och 

yrkesarbetare. I företaget där Anna arbetar finns stabsfunktioner vilka liknar de i Johannas 

företag. Affärscheferna för regionerna har entreprenadchefer under sig som i sin tur ansvarar 

för platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare. Petras företag har en företagsledning och är 

sedan indelat i olika affärsområden med en affärsområdeschef och diverse stabsfunktioner. De 

olika affärsområdena är i sin tur geografiskt avgränsade till företagets kontorsområden. Varje 

kontor har en projektledare från varje affärsområde som ansvarar för projekten. 

Petras företag fungerar på precis samma sätt genom att projektledarna tar hjälp av 

entreprenadingenjörer och ansvarar för platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare. Företaget 

där Stina arbetar är indelat i olika geografiska distrikt likt de andra företagen i 

undersökningen. Det kontor vi besökte är inriktat på husbyggnad. Kontoret drivs av en 

distriktschef som har fem områdeschefer under sig och stabsfunktioner till sin hjälp. Under de 

fem områdescheferna arbetar, liksom på de andra företagen, platschefer, arbetsledare och 

yrkesarbetare. 

Arbetstiderna ser likadana ut på alla företagen. För yrkesarbetarna ute på byggarbetsplatserna 

gäller fasta tider mellan kl. 07.00-16.00. De som arbetar inne på kontoren har möjlighet till 

flextid, det vill säga att de kan förskjuta sin arbetsdag. 

”De stela arbetstiderna beror på att det finns många risker med byggnadsarbete och därför 

får ingen arbeta ensam ute på byggen. Det är viktigt att jag anpassar mig till yrkesarbetarnas 

arbetstider när jag är ute på deras arbetsplatser” (personlig kommunikation, Stina, 2012-04-

11). 

Vi frågade respondenterna på vilken avdelning inom företaget det arbetar flest kvinnor. Anna 

och Johanna är osäkra men båda tror att de flesta kvinnor arbetar inom stabsfunktionerna i 

deras företag. På Petras arbetsplats är hon ensam kvinna, men det finns kvinnor anställda på 

stabsfunktioner i organisationen. Ingen av respondenterna tycker att könsfördelningen 

påverkar deras arbete. Stina anser att fler kvinnor på företaget skulle förändra klimatet och 

skapa en trevligare arbetsmiljö. Johanna anser att jargongen och stämningen på arbetsplatsen 

har blivit bättre eftersom fler kvinnor har anställts. Hon tycker även att hennes företag arbetar 

aktivt för att fler kvinnor ska rekryteras, till exempel genom att erbjuda kvinnorna mentorskap 

där ledarskap diskuteras. 
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4.3 Organisationskultur 

Respondenterna beskriver sina arbetsplatser med god stämning och bra sammanhållning där 

alla trivs med varandra. Johanna anser att stämningen på arbetsplatsen har blivit bättre under 

åren. När hon började ute på byggarbetsplatserna var det många som ville "spana in" henne 

när hon kom till arbetsplatsen. Johanna tycker att det var en tydlig manlig stämning på 

arbetsplatsen, till exempel då männen hade kalendrar med nakna kvinnor i arbetsbodarna. Vid 

enstaka tillfällen har hon känt att hon inte hört hemma bland sina manliga kollegor, hon 

berättar ”Jag upplevde att gubbarna på arbetsplatsen inte tyckte att jag som kvinna hade där 

att göra vilket jag tyckte var väldigt frustrerande” (personlig kommunikation, Johanna, 2012-

04-03). 

Anna anser att det är män med en konservativ syn som har svårt att acceptera kvinnor i 

byggbranschen. Däremot tycker hon att det har skett en förändring sedan hon började på 

företaget då särbehandlingen mot kvinnor har minskat. Hon tror däremot att det finns problem 

på de större kontoren i koncernen där diskrimineringen inte märks lika väl. I Annas företag 

finns ett kvinnligt nätverk. Hon är själv inte medlem, men menar att eftersom nätverket finns 

så finns det problem. Nätverket är till för att hjälpa de kvinnor vilka har känt sig orättvist 

behandlade eller som har problem med sin omgivning på arbetsplatsen. Stina beskriver en 

situation när hon och en kvinnlig kollega skulle starta upp ett nytt projekt. När de kom ut på 

arbetsplatsen första gången frågade en manlig yrkesarbetare var platsledningen var 

någonstans. Stina svarade då med ett skratt ”Du tittar på dem” (personlig kommunikation, 

Stina, 2012-04-11). 

Även Petra har upplevt att hon blivit annorlunda behandlad på grund av sin könstillhörighet. 

Hon berättar om sin första praktikplats på ett bygge. När hon kom till byggarbetsplatsen för 

första gången blev hon tillbakaskickad till kontoret av arbetsledaren. Han sa att han inte var 

beredd att ha ’fruntimmer’ omkring sig och menade vidare att Petra fick sköta sig själv. Hon 

upplevde situationen som mycket påfrestande och undrade om det var så det fungerade i 

byggbranschen. Efter några dagar på praktiken ändrades arbetsledarens negativa inställning 

eftersom han insåg att Petra var duktig och hade en ödmjuk och positiv attityd. Petra har 

sedan fått veta att arbetsledaren hade dålig erfarenhet av tidigare kvinnliga praktikanter. Hon 

berättar vidare om när företaget hyrde in en balkongtillverkarfirma under ett projekt. Hon 

förhandlade och skrev kontrakt med en manlig säljare, men efteråt ändrade sig säljaren 

angående överenskommelsen och ville ändra kontraktet. När säljaren inte lyssnade på Petra 

höjde hon rösten eftersom hon blev besvärad. 

”Säljaren frågade då om vi skulle slåss om saken, vilket jag upplevde som hotfullt. Jag tror 

att jag blev bemött på det respektlösa sättet för att jag är kvinna och för att säljaren inte var 

van vid kvinnor i byggbranschen ” (personlig kommunikation, Petra, 2012-04-11). 

Anna har också upplevt att män har svårt att släppa in kvinnor i byggbranschen. När hon 

började arbeta på företaget var det mest äldre manliga arbetare där vilka var skeptiska till om 

en tjej kunde utföra arbetet på rätt sätt. Efter att hon utfört ett arbete kunde hon bli bemött av 

orden ”Det där gick ju faktiskt bra” (personlig kommunikation, Anna, 2012-04-02). 

Anna anser att detta förmodligen berodde på att dessa män hade dåliga erfarenheter från en 

tidigare kvinnlig anställd. Anna kände att hon var tvungen att visa sig ambitiös och duktig och 

kunde då få förvånande kommentarer som om de inte trodde att hon kunde fullgöra ett 
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byggprojekt. Hon tror också att kvinnor som kommer in i branschen måste anstränga sig lite 

extra för att visa vad de kan. Anna tycker att det finns skillnader i mäns attityder mot 

kvinnliga anställda beroende på männens ålder. Äldre män är skeptiska medan unga män inte 

ser något problem. För att en kvinna ska kunna arbeta i byggbranschen anser Petra att en 

’bitchig’ attityd inte fungerar, istället krävs en ödmjuk attityd. Stina tycker att det krävs ’skinn 

på näsan’ samt att kvinnan klarar av jargongen och kan ta skämt på rätt sätt. Hon anser vidare 

att det är viktigt att vara sig själv och att personligheten måste passa till jobbet. Hon menar 

vidare ”Det går ju dra fördel av sin kvinnlighet genom att charma sina medarbetare” 

(personlig kommunikation, Stina, 2012-04-11). 

Ingen av respondenterna har upplevt att det har uppstått reaktioner från omgivning under 

deras väg till chefspositionen. Anna berättar att det inte har uppstått några reaktioner, det var 

naturligt att hon skulle bli chef eftersom hon hade de rätta kunskaperna. Stina och Johanna 

menar att de inte haft någon önskan att bli chef utan att det istället föll sig naturligt på grund 

av deras kompetens. 

4.4 Familjesituation 

Anna, Johanna och Stina är gifta och har barn, Petra är ensamstående. Vi frågade om det är 

svårt att balansera familjelivet med arbetet. Anna har inga problem med denna balans 

eftersom hon sällan arbetar kvällar samt att hon och hennes man delar på sysslorna i hemmet 

och ansvaret för sonen. 

”Jag har kunnat uppnå balans genom att förändra min livsstil efter att jag fick min son. 

Numera anpassar jag mina aktiviteter och arbetstider för att få så mycket tid som möjligt med 

min familj” (personlig kommunikation, Anna, 2012-04-02). 

Johanna tycker att det är svårt att balansera familjelivet med arbetet. Enligt henne beror detta 

på att hon har svårt att säga nej till arbete. Det händer ofta att hon jobbar till sena kvällar. Hon 

känner ibland att hon försummar sin familj och tycker då att det känns jobbigt. Johanna 

berättade hur hon kunnat skapa bättre balans i sin vardag: 

”För att få en bättre balans mellan arbetet och familjelivet valde jag att byta position från 

platschef till entreprenadingenjör vilket har lett till att jag fått mer ledig tid till att umgås med 

min familj” (personlig kommunikation, Johanna, 2012-04-03). 

Stina berättar att hon haft väldigt svåra perioder, speciellt när barnen var små och hennes man 

hade ett arbete med cirka tre resdagar i veckan. Stina fick då först lämna barnen på dagis, 

genomföra sin arbetsdag, hämta barnen på dagis och sedan sköta alla hemmets sysslor. På 

kvällen försökte Stina få barnen i säng så tidigt som möjligt för att sedan få tid till att fortsätta 

sitt arbete hemifrån. Under denna period hade hon stora sömnsvårigheter och kände stor 

stress. Stina hade då kommit överens med företaget om att endast arbeta 70 %. Eftersom 

företaget inte tillsatte någon för det resterande arbetet ledde det till att hon fick arbeta mer än 

heltid. Under denna period var Stina på gränsen till att bli utbränd. Hennes räddning ur 

situationen var att hon fick stor hjälp av sina arbetskamrater. De tog på sig en del av hennes 

arbetsuppgifter och Stina poängterade att hennes chef inte hade förståelse för situationen.  
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Petra har en helt annan familjesituation och har därför alltid kunnat sätta jobbet i första hand. 

Hon hade under en period dubbla tjänster och arbetade då 60-70 timmar i veckan. Trots att 

hon upplevde detta vara mycket stressigt, tyckte hon samtidigt att det var intressant. Hon 

ansåg sig dessutom hinna med arbetet eftersom hon inte har någon familj. När Petra hade ett 

annat jobb vilket innebar mycket resor och helgjobb var det mycket påfrestande för relationen 

till hennes dåvarande sambo. Nu arbetar hon en normal 40-timmars vecka, vilket hon tycker 

fungerar bättre eftersom hon är ledig efter arbetsdagens slut. Vi frågade hur hon tror det är att 

balansera arbetsliv med familjeliv. Hon tror att det är svårt att kombinera barn med ett 

krävande arbete. Anna och Johanna har båda tagit ut mammaledighet. Anna tog ut ett år och 

fick då under tio månader av denna period ersättning från företaget, vilket gjorde att hon 

kunde vara hemma med gott samvete. Johanna var också mammaledig i ett år efter sitt första 

barn, men efter sitt andra barn valde hon att sköta sitt arbete hemifrån. Hon berättar att hon 

var mitt inne i ett projekt som hon arbetat med under en längre tid vilket gjorde att hon ville 

fullfölja projektet. 

4.5 Nätverk 

Respondenterna har fått sina arbeten via kontakter eller genom att själva söka upp företagen. 

Anna fick sitt första arbete på företaget genom att sin pappa kände den dåvarande chefen. Hon 

har sedan genom flera steg tagit sig till sin nuvarande position som entreprenadchef. Johanna 

gjorde sitt examensjobb hos sitt företag och blev då tillfrågad om hon ville sommarjobba där. 

Efter att ha jobbat där två somrar fick hon tillsvidareanställning och har sedan klättrat i 

företagets hierarki under åren. Petra fick sin första anställning i branschen genom att själv ta 

kontakt med företaget. När hon sedan bytte jobb till ett annat företag sökte hon det via en 

platsannons. Företaget hon arbetar på idag var kund hos det förra företaget och chefen på 

hennes nuvarande arbetsplats frågade Petra personligen om hon var intresserad av att arbeta 

för dem istället. Stina fick sin första anställning på företaget genom en praktikplats. När sedan 

90-talets finanskris inträffade blev hon arbetslös men fick sedan en ny praktikplats på ett 

annat företag genom arbetsförmedlingen. Hon kom senare tillbaka till sin första arbetsplats 

genom kontakt med sin nuvarande chef. 

Tre av företagen erbjuder sina kvinnliga anställda deltagande i kvinnliga nätverk i företagen. 

Endast Johanna är medlem i sitt företags nätverk vilket hon tycker har varit gynnsamt 

eftersom det gett henne kunskaper om ledarskap. Hon tycker även det var intressant att höra 

de andra medlemmarnas berättelser från arbetet. 

”Det är viktigt att nyanställda får möjlighet till mentorskap för att lära sig grunderna i 

arbetet och ha någon att bolla idéer med. Detta saknade jag när jag blev platschef, därför har 

jag nu valt att vara mentor för den nya kvinnliga platschefen” (personlig kommunikation, 

Johanna, 2012-04-03). 

Respondenterna tycker det är viktigt att träffa kollegor även utanför arbetet, speciellt när det 

gäller yrkesarbetarna som de sällan träffar. I Annas friskvårdsklubb planerar och genomför 

hon tillsammans med styrelsen olika aktiviteter för medlemmarna. Alla anställda i företaget 

har rätt att delta i klubben. ”Klubben är bra eftersom jag då får träffa yrkesarbetarna som jag 

inte arbetar med dagligen. Jag tror detta leder till att jag blir mer accepterad i min chefsroll” 

(personlig kommunikation, Anna, 2012-04-02). 



Kvinnlig chef i byggbranschen – faktorer som utgör hinder till avancemang 2012 
 

25 
 

Anna umgås även med sina kollegor genom after work samt på middagar hemma hos 

varandra. Johanna nämner att hon till viss del umgås med sina kollegor utanför arbetstid 

eftersom de har en platsklubb på företaget. De träffas en gång varannan månad och utför olika 

aktiviteter, till exempel bowling. Hon tycker det är viktigast att umgås med barnen på fritiden 

men uppskattar även umgänget med sina kollegor utanför arbetstid. Hon får då träffa 

yrkesarbetarna ute på byggarbetsplatserna vilket hon anser vara mycket positivt eftersom de 

får en närmare kontakt. Petra försöker aktivt umgås med sina kollegor efter arbetstid, hon har 

alltid en positiv inställning till att träffas på fritiden. Petra och hennes kollegor går ofta på 

fotbollsmatcher eller tar en öl efter jobbet. 

4.6 Ledarskap 

Respondenterna tror och hoppas att deras kollegor känner förtroende för dem. Petra tycker att 

gruppen fungerar bra och att hon är en del av den eftersom hon inte känner sig som chef utan 

mer som en i gruppen. Däremot vet medarbetarna att hon är chef och tar besluten. De vågar 

fråga henne om de behöver vägledning och om de har problem. Stina anser sig själv vara 

öppen och har bra kontakt med medarbetarna. Hon brukar förmedla all information och låter 

dem vara delaktiga i projekten. Hon tror att det är detta som skapat den goda relationen 

mellan henne och hennes kollegor. Stina ses även som ett bollplank då yrkesarbetarna kan 

diskutera problem med henne. Hon beskriver deras relation som öppen där alla kan vara sig 

själva och säga vad de tycker och tänker. Stina tycker att det ibland kan vara svårt att få med 

sig yrkesarbetarna på sina beslut och menar att det är viktigt att förklara och argumentera för 

varför besluten har tagits. Anna berättar också att det kan uppstå frågor då beslut har tagits 

högre upp i organisationen. Då är det viktigt att hon kan argumentera och ge fakta om varför 

beslutet ska följas vilket leder till att byggnadsarbetarna rättar sig efter henne. Det kan även 

uppstå problem då hon måste splittra arbetslag för att få rätt man på rätt plats. Hon berättar 

om ett av sina större projekt vilket bestod av att bygga om en större byggnad i Halmstad 

vilken de tidigare uppfört. Hon ville då att någon som var med vid uppbyggnaden nu även 

skulle vara med vid ombyggnaden. Detta gjorde att hon var tvungen att splittra befintliga 

arbetslag. Det var då viktigt att Anna kunde argumentera så att byggnadsarbetarna förstod 

varför hon gjorde förändringen. Johanna tycker det är viktigt att lösa problemsituationer direkt 

även om det är obekvämt. Hon menar att det bästa är att lösa problemet så att hon sedan kan 

lägga det bakom sig och fortsätta sköta sina arbetsuppgifter. 

När det gäller att få sina medarbetare att arbeta mot uppsatta mål, anser Petra att hennes 

medarbetare är mycket självgående. Petra anser att det är viktigt att sätta upp nya mål 

tillsammans med yrkesarbetarna och arbetsledarna så att alla får vara med och ha åsikter. 

Detta gör att alla känner sig delaktiga och arbetar tillsammans mot de satta målen. Stina 

tycker det är viktigt att sätta upp realistiska mål som gruppen jobbar fram, vilket leder till att 

alla känner sig delaktiga. Detta skapar dessutom större engagemang för att nå målet. 

Respondenterna arbetar teambaserat på sina företag för att engagera medarbetarna i projekten. 

Alla poängterar att det är viktigt att ha balans mellan teamarbetet och det individuella arbetet. 

Vi frågade respondenterna om vilka styrkor och svagheter de har som ledare. Anna anser sig 

bland annat vara bra på att hjälpa till och ta tag i de problem som byggnadsarbetarna upplever 

och på så sätt stötta dem. ”Jag är bra på att ge feedback och konstruktiv kritik” (personlig 

kommunikation, Anna, 2012-04-02). 
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Anna berättar också att hon är bra på att ta emot nyanställda, samt delegera arbetsuppgifter. 

Hennes svagheter är att hon har svårt att säga nej och därför ibland har lite för mycket att 

göra. Anna tycker även att hennes alltför kamratliga relation till sina medarbetare gör att hon 

har svårt att agera chef. Johannas svagheter är att hon anser sig själv vara väldigt känslig och 

att hon har lätt till tårar. ”Jag tycker även att detta kan vara en styrka då jag har lätt att visa 

känslor som till exempel ilska när det krävs” (personlig kommunikation, Johanna, 2012-04-

03). 

Hon anser även att hon måste bli bättre på att delegera arbetsuppgifter. Hon tar ofta på sig 

mycket arbete eftersom hon anser att det då blir bättre resultat. Johannas styrkor är att hon är 

duktig på att stötta sina medarbetare. Petra menar att hon har ett stort kontrollbehov, vilket 

kan anses vara både en styrka och en svaghet. Det kan lätt leda till irritation hos hennes 

medarbetare, men hon anser att kontroll krävs för att få överblick över arbetet. Vidare tycker 

hon att hon är öppen, positiv, att hon lyssnar på sina medarbetare samt att hon har lätt att 

anpassa sig. ”Jag är även väldigt engagerad och har lätt att kommunicera med mina 

medarbetare” (personlig kommunikation, Petra, 2012-04-11). 

Petra tycker att hon har svårt att delegera arbetsuppgifter om hon är osäker på personen som 

ska utföra arbetet. Hon anser sig vara öppen och engagerad i det hon gör. Det är viktigt för 

henne att känna sig delaktig i gruppen istället för att utmärka sig som chef. Petra menar vidare 

att det inte finns någon manlig respektive kvinnlig ledarstil, det handlar istället om 

personlighet. Stina berättar att hon behöver bli bättre på att delegera arbetsuppgifter. Hon 

behöver också bli bättre på att fokusera på en uppgift åt gången. Stina har släppt på sitt 

kontrollbehov efter att nästan blivit utbränd och hon har lärt sig att fördela arbetet på ett bättre 

sätt. Hon har dessutom insett att hon ibland måste förbise vissa regler för att hinna med alla 

arbetsuppgifter. Stina anser att hon är duktig på att samarbeta. ”Jag är väldigt öppen, försöker 

vara rak och ärlig och ställer alltid upp för mina medarbetare” (personlig kommunikation, 

Stina, 2012-04-11). 

På Stinas arbetsplats förekommer sällan konkurrens, hon tycker istället att alla försöker stötta 

varandra. Hon tror däremot att det förekommer mer konkurrens på en mer kvinnodominerad 

arbetsplats eftersom hon tror att kvinnor ofta har svårt att hjälpa fram varandra. Johanna har 

också upplevt att det är större konkurrens mellan kvinnorna på arbetsplatsen vilket hon har 

erfarenhet av sedan tidigare. De resterande respondenterna har inte upplevt någon konkurrens 

på företagen. 

4.7 Kvinnans möjligheter i byggbranschen 

Slutligen frågade vi respondenterna om vad de tror företaget respektive kvinnan själv kan 

göra för att fler kvinnor ska rekryteras till byggbranschen. Petra menar att den låga 

medelåldern på hennes företag bidrar till att företaget har en öppen syn på rekrytering av 

kvinnor. ”Företag kan locka kvinnor med bättre arbetstider och förmånliga 

föräldraledighetsvillkor” (personlig kommunikation, Petra, 2012-04-11). 

Anna anser att hennes företag har gjort alla förändringar som krävs för att kvinnor ska våga 

och ha möjlighet att ta sig in i byggbranschen, till exempel när det gäller ersättning för 

föräldraledighet. Johanna tycker det är viktigt att företaget ger stöd och vägledning till 

kvinnor i form av mentorskap. Hon anser även att det är viktigt med en kvinnlig förebild 

eftersom män inte har samma förståelse när de nyanställda behöver hjälp. På Stinas företag får 
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den nyanställde testa alla olika arbetsuppgifter inom företaget, vilket hon tycker är en bra idé. 

Den anställde får då själv känna vad som passar henne/honom bäst och får då också mer 

kunskap om företaget. Att vara kvinnlig platschef beskriver Stina som mycket utsatt på i en 

mansdominerad bransch, vilket kan avskräcka kvinnor från att söka sig till byggbranschen. 

Hon tycker att företagen bör kunna erbjuda till exempel deltidstjänster eftersom få kvinnor 

kan jobba heltid när de har småbarn. 

Stina tror inte att kvinnor har en önskan att bli chef och att de då inte väljer att söka sig till en 

sådan position. Hon menar vidare att det krävs en förstående partner som kan ställa upp när 

hon behöver jobba över eller liknande. Petra anser att intresset för teknik måste väckas hos 

unga kvinnor redan innan gymnasieåldern för att fler kvinnor ska kunna rekryteras i 

framtiden. Hon tror det krävs en förändring när det gäller bilden av den mansdominerade 

byggbranschen för att fler kvinnor ska våga söka sig dit. Anna tror däremot inte att det finns 

några hinder för kvinnor att arbeta i byggbranschen. Hon anser, precis som Petra, att kvinnor 

måste söka passande byggutbildningar för att sedan våga ta steget in i branschen. Anna 

berättar också att kvinnor ofta behöver anpassa sig för att passa in i arbetsgruppen. Det kan 

uppstå problem för kvinnor som har för stark attityd eller då de inte förstår sig på jargongen 

på arbetsplatsen. Däremot måste kvinnor ha en bestämd inställning och vara extra ambitiös 

för att kunna arbeta i branschen. 

”Det är viktigt att man som kvinna kan skita ned sig genom att vara villig att utföra 

yrkesarbetarnas arbetsuppgifter och på så sätt få förtroende från dem. Det är dessutom 

viktigt att kvinnor i denna bransch vågar ta för sig.” (personlig kommunikation, Johanna, 

2012-04-03). 

4.8 Sammanfattning empiri 

Alla företagen har en hierarkisk organisationsstruktur med många olika och tydliga nivåer. 

Företagen har dessutom liknande arbetstider där alla yrkesarbetare har fasta tider och 

tjänstemännen lite mer flexibla. Ingen av respondenterna anser att den ojämna 

könsfördelningen påverkar deras arbete. Två av respondenterna tydliggör dock att fler kvinnor 

skulle berika företagen, samt skapa en trevligare arbetsmiljö genom att förändra jargongen på 

arbetsplatsen. 

Respondenterna anser att det är god stämning och bra sammanhållning på arbetsplatserna. De 

tycker däremot att stämningen har varit sämre men förbättrats under åren. De är alla ense om 

att män i byggbranschen ofta har dåliga erfarenheter av kvinnor som arbetat där sedan 

tidigare. De anser det vara viktigt för kvinnor att vara ödmjuka men att ändå ha pondus. Ur 

undersökningen framkom det att det krävs en viss personlighet för att kunna arbeta i 

branschen samt att klara av jargongen och kunna förstå skämt på rätt sätt. Som kvinna går det 

dra fördelar av sin kvinnlighet vilket kan ge nytta i arbetet. 

Respondenterna med familj har alla upplevt problem med att skapa balans mellan familj och 

arbete. En av dem hanterade detta genom att byta position inom företaget, medan de andra två 

förändrade sin livsstil dels på arbetet men även inom familjen. 

Respondenterna har fått sina arbeten via kontakter eller genom att själv söka upp företaget. 

För tre av respondenterna föll det sig naturligt att bli chef eftersom de innehade de rätta 

kunskaperna. För att behålla kvinnorna i branschen erbjuder tre av företagen sina kvinnliga 
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anställda deltagande i kvinnliga nätverk. Endast en av respondenterna är medlem i sitt 

företags nätverk och tycker det har varit positivt eftersom det gett henne kunskaper om 

ledarskap. Alla respondenterna tror och hoppas att deras kollegor känner förtroende för dem. 

De har ett teambaserat arbetssätt på alla företag där medarbetarna engageras i projekten. 

Respondenterna menar att företag i byggbranschen kan locka kvinnor med bättre arbetstider, 

samt möjligheter till deltid och förmånliga föräldraledighetsvillkor. En av respondenterna 

menar att rollen som kvinnlig platschef är väldigt utsatt på grund av kvinnosynen i en 

mansdominerad bransch. Det är därför viktigt att företaget ger stöd genom till exempel 

mentorskap och kvinnliga förebilder. Ur undersökningen framkom att det är viktigt att 

kvinnors intresse för teknik väcks redan i tidig ålder, för att fler kvinnor ska kunna rekryteras i 

framtiden. 
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5. Analys 

I det femte avsnittet kommer det teoretiska underlaget jämföras med den empiriska 

undersökningen för att hitta likheter och skillnader mellan dessa. Denna analys ska sedan ge 

en förståelse för huruvida teorierna stämmer eller inte samt ge möjlighet att genom djupare 

diskussion i nästa avsnitt kunna besvara vår frågeställning. Tidigare har vi redogjort för 

kvinnans möjligheter i byggbranschen som eget avsnitt, vi kommer nu istället integrera det i 

texten för att få bättre flyt. Avsnittet avslutas med en modell som svarar på 

problemställningen ut ett empiriskt synsätt. 

5.1 Organisationsstruktur 

 
Kanter (1993) och Chang (2002) anser att det finns två könsbestämda karriärvägar. Kvinnor i 

en mansdominerad organisation får ofta en karriärväg vilken omfattar stabsfunktioner med få 

möjligheter till avancemang, medan män får en karriärväg vilken leder mot organisationens 

topp. Resonemanget bekräftas av Cettner (2008) och Muhonen (2011) som menar att kvinnor 

ofta får rutinmässiga arbeten, så kallade dead-end jobs. På Anna och Johannas företag arbetar 

flest kvinnor med ekonomi, personal och administration. Petra är ensam kvinna på sin 

arbetsplats men inom företaget finns det kvinnor på stabsfunktioner. 

 

Cettner (2008) konstaterar att bygg- och anläggningsbranschen ofta har en väldigt stel 

hierarkisk struktur vilken är mycket mansdominerad. Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver 

den hierarkiska organisationsstrukturen likt en pyramid där den högsta chefen befinner sig på 

pyramidens topp. Utanför pyramiden finns stabsfunktioner vilka är till för att hjälpa den 

producerande verksamheten i pyramiden. Alla deltagande företag i undersökningen har 

liknande organisationsstruktur. De är indelade i geografiska områden vilka alla har en chef. 

Under denna chef finns olika arbetsområden och dess chefer. Till både det geografiska 

områdets och arbetsområdets verksamhet finns flera stödfunktioner såsom ekonomi, personal, 

inköp och logistik, kommunikation och administration. Arbetsområdescheferna ansvarar för 

det lokala kontoret de arbetar på och för dess byggen och har då hjälp av exempelvis 

entreprenadingenjörer, anbudsingenjörer och projektledare. Under denna nivå finns 

platschefer, arbetsledare och yrkesarbetarna. 

 

Cettner (2008) menar att det kan vara svårt för kvinnor att arbeta inom byggbranschen 

eftersom det finns få möjligheter till deltidsarbete och att arbetstiderna är orörliga. 

Arbetstiderna ser likadana ut på alla respondenternas företag där yrkesarbetarna har fasta tider 

och tjänstemännen mer flexibla. Stina menar dock att som chef måste hon kunna rätta sig efter 

sina kollegor. ”Det är viktigt att jag anpassar mig till yrkesarbetarnas arbetstider när jag är 

ute på deras arbetsplatser” (personligt kommunikation, Stina, 2012-04-11). Hon menar 

vidare att företagen bör kunna erbjuda deltidstjänster eftersom hon tycker det är svårt att 

arbeta heltid och samtidigt ha små barn. 

5.2 Organisationskultur 

Muhonen (2011) konstaterar att kvinnor som arbetar i en mansdominerad bransch ofta måste 

vara dubbelt så duktiga i jämförelse med män för att kunna avancera. För att som kvinna 

lyckas i branschen anser Anna att det krävs att kvinnor arbetar extra hårt och är extra 

ambitiösa gentemot sina manliga kollegor.  
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För att kvinnan ska bli accepterad på arbetsplatsen krävs det enligt Shortland (2011) acceptans 

av de äldre männen. Författaren menar att äldre män har svårt att släppa in kvinnor på grund 

av sin konservativa kvinnosyn. De anser fortfarande att kvinnor ska sköta barn och hushåll 

istället för att göra karriär. ”Jag upplevde att gubbarna på arbetsplatsen tyckte att jag som 

kvinna inte hade där att göra” (personlig kommunikation, Johanna, 2012-04-03). 

Petra tror att bilden av den mansdominerade byggbranschen måste förändras för att fler 

kvinnor ska våga söka sig dit. Anna menar att det ofta är män med en konservativ attityd som 

inte accepterar kvinnorna. Hon tror att det är lättare för dessa män att komma undan med 

denna diskriminering på de större kontoren i koncernen då det blir mindre synligt i en stor 

organistion. Olofsson (2003) menar att många kvinnor i byggbranschen har upplevt obehag 

med vissa av sina chefer som har ansetts vara så kallade tjejtjusare. Johanna anser att 

atmosfären på arbetsplatsen förändrats under åren. Under sin första tid på en byggarbetsplats 

upplevde hon att hennes manliga kollegor ”spanade in” henne vilket bidrog till att hon ibland 

kände att hon inte hörde hemma på arbetsplatsen.  

Diskriminering kan enligt Olofsson (2003) yttra sig i ord eller handlingar vilka leder till att 

den utsatte känner sig kränkt och rädd. Författaren menar vidare att många kvinnor beskriver 

byggbranschen som en problemfri arbetsplats för kvinnor, men kan i nästa stund utifrån egna 

erfarenheter berätta om problematiska situationer de upplevt. Respondenterna var positiva till 

att som kvinna arbeta i byggbranschen. Alla berättade däremot om problem de stött på under 

sin tid i branschen liknande den diskriminering Olofsson (2003) skriver om. Stina berättade 

om en händelse när hon och en kvinnlig kollega skulle starta upp ett nytt projekt. När de för 

första gången kom ut på arbetsplatsen för att diskutera projektet med yrkesarbetarna frågade 

en av männen när platsledningen skulle komma. 

Cettner (2008) menar att det ofta uppstår problem för kvinnor eftersom de är i minoritet. Det 

är vanligt att individer från minoritetsgruppen blir sedda som symboler för sin grupp. Detta 

innebär att om en individ misslyckas så får hela gruppen stå för misslyckandet. Detta gör 

enligt författaren att kvinnorna placeras i underläge och blir begränsade i sina handlingar. 

Cettner (2008) menar vidare att detta fenomen ofta blir synligt när kvinnor kommer in i 

mansdominerade yrken. Männen på arbetsplatsen uppfattar organisationsstrukturen med 

mannen som norm och ser därför kvinnorna som annorlunda. SOU (1994:3) antyder också på 

att mäns tankar om kvinnors kompetens inte alltid är så höga. Vissa män anser det vara 

omöjligt för kvinnor att agera chef över sina manliga kollegor. Anna har upplevt detta då hon 

märkt att män ofta har dåliga erfarenheter av kvinnor i byggbranschen. Hon berättade om sitt 

första jobb på företaget då männen var skeptiska till om en tjej kunde utföra arbetet på rätt 

sätt. Anna kände då att hon var tvungen att visa sig väldigt ambitiös och duktig för att bli 

accepterad. Efter en tid på arbetsplatsen kunde hon få kommentarer såsom ”Det där gick ju 

faktiskt bra” (personlig kommunikation, Anna, 2012-04-02) 

Enligt Kanter (1993) visar sig diskrimineringen genom utstötande kommentarer och 

diskriminerande skämt vilket förstärker gruppens identitet. Detta problem skulle enligt 

Cettner (2008) kunna förändras genom en mer jämn könsfördelning i arbetsgrupperna. Stina 

anser att fler kvinnor i mansdominerade företag skulle förändra klimatet och utveckla en 

trevligare arbetsmiljö. För att som kvinna klara av att arbeta i branschen måste hon klara av 

jargongen och kunna ta skämt på rätt sätt. Johanna anser att jargongen och stämningen på 

arbetsplatsen har blivit bättre då fler kvinnor har anställts. 
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5.3 Familjesituation 

Muhonen (2011) menar att arbetsfördelningen i hemmen fortfarande är konservativ vilket 

innebär att kvinnan har huvudansvaret. Anna ser inga problem med att balansera familjelivet 

med arbetet eftersom hon och hennes man delar på sysslorna i hemmet. Stina däremot, vars 

man under en tid reste mycket inom arbetet, hade under denna period stora problem med att 

hinna med både arbetet och hemmet och kände att hon hade en enorm arbetsbörda. Muhonen 

(2011) menar vidare att många kvinnor idag arbetar dubbelt då de efter sitt arbete påbörjar 

andra skiftet genom att ta hand om barn och hushåll. Enligt SOU (1994:3) leder dessa 

problem ofta till att kvinnor upplever stress, en stress som blir värre då de ofta är ensamma 

kvinnor i företaget och inte har någon som förstår situationen. Stina upplevde stor stress då 

hon var tvungen att arbeta hemifrån under sena kvällar efter att barnen somnat för att hinna 

med sitt arbete. Även Petra som inte har någon familj har upplevt det vara stressigt att få ihop 

vardagen. I vissa perioder har hon arbetat upp till 70 timmar i veckan och även arbetat helger 

samt rest mycket, vilket ledde till att relationen med hennes sambo bröts. Shortland (2011) 

menar att avancemang till högre positioner ofta leder till långa arbetsdagar och kan påverka 

kvinnor med barn då de sällan har möjlighet att ha barnen på dagis under långa arbetsdagar. 

Dessa långa arbetsdagar kan i sin tur leda till att kvinnor inte vill avancera till högre 

positioner då det påverkar familjelivet. Johanna har upplevt stora problem under sin tid som 

platschef då hon ofta arbetade sena kvällar och sällan träffade sin familj.  

”För att få en bättre balans mellan arbetet och familjelivet valde jag att byta position från 

platschef till entreprenadingenjör vilket har lett till att jag fått mer ledig tid till att umgås med 

min familj” (personlig kommunikation, Johanna, 2012-04-03). 

Johanna är däremot medveten om att hon ibland har haft sig själv att skylla eftersom hon 

tycker sitt arbete är roligt och har svårt för att säga nej. Under sin andra mammaledighet 

arbetade hon hemifrån eftersom hon inte ville lämna över ett projekt som hon arbetat med 

under en längre tid. 

Enligt Fishman (2007) räcker det inte med att rekrytera kvinnor till chefpositioner, det gäller 

även att hjälpa dem på vägen för att de ska ha möjlighet att stanna kvar i verksamheten. Anna 

berättar att hon under sin mammaledighet fick extra ersättning av företaget vilket visar på att 

företaget vill hjälpa till och behålla sina anställda på företaget. Stinas berättade att hennes 

företag inte var så hjälpsamma under hennes mest stressiga period. Hon skulle arbeta 70 % 

men företaget tillsatte inte någon till de resterande 30 %. Stina fick fortfarande utföra samma 

arbete som tidigare fast på mindre timmar och med lägre lön. 

5.4 Nätverk 

Shortland (2011) menar att en relation till sina manliga kollegor kan ge kvinnor högre 

acceptans i sin chefsroll. Det är därför viktigt att kvinnan själv aktivt försöker ta sig in i 

nätverket på arbetsplatsen. Shantz och Wright (2011) menar att en förklaring till att kvinnor 

utesluts från dessa nätverk kan vara att både män och kvinnor vill integrera med andra som 

har liknande egenskaper såsom kön. Respondenterna försöker alla aktivt skapa en god relation 

med sina kollegor genom till exempel personalaktiviteter och after work. 
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Statistik från SCB (2012) visar att få får jobb via arbetsförmedlingen och att största chanser 

att få ett jobb sker via kontakter. Bryans och Marvin (2003) anser att nätverk spelar en viktig 

roll för att skaffa ett arbete. Författarna menar att professionella nätverk kan bidra till att 

personen får intern och extern information om andra organisationer. Alla respondenterna har 

fått sina arbeten genom kontakter eller att själva söka upp företaget. Stina fick en av sina 

praktikplatser via arbetsförmedlingen. Anna fick sitt första jobb genom sin pappa. Petra fick 

sitt nuvarande jobb via professionell kontakt mellan hennes nuvarande företag och sitt gamla 

företag.  

Chang (2002) menar att kvinnor ofta känner sig olämpliga för yrket på grund av brist på stöd. 

Detta leder enligt författaren ofta till att kvinnorna lockas till kvinnodominerade yrken där de 

känner mindre press och passar bättre in. Johanna anser att det är viktigt att nyanställda får 

möjlighet till mentorskap och därmed stöd i sitt arbete. Hon själv saknade detta då hon fick 

sin position som platschef. ”Det är viktigt att nyanställda får möjlighet till mentorskap för att 

lära sig grunderna i arbetet och ha någon att bolla idéer med” (personlig kommunikation, 

Johanna, 2012-04-03). 

Detta har lett till att Johanna har blivit mentor till den nya kvinnliga platschefen. Enligt 

Fishman (2007) har nyanställda alltid nytta av ett mentorskap. Författaren menar vidare att de 

mest framgångsrika företaget har formellt mentorskap i verksamheten. Olofsson (2003) 

styrker resonemanget och menar att mentorskap kan gynna kvinnor i byggbranschen då de 

genom mentorskap lättare kan passa in och därmed tro mer på sig själva.  

5.5 Ledarskap 

Enligt Koneck (2006) leder den bristande överensstämmelsen mellan den kvinnliga 

könsrollen och ledarskapsrollen till fördomar som till exempel att kvinnor passar sämre in i 

ledarrollen än män. Författaren förklarar att detta i sin tur leder till att inställningen till 

kvinnliga ledare är mindre positiv vilket gör att kvinnor har svårare att ta sig till 

ledarpositioner.  

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att den kvinnliga ledarstilen karaktäriseras av 

samarbetsvilja, kommunikation samt känslor och engagemang för medarbetarna. Koneck 

(2006) beskriver den manliga ledarstilen med att chefen ställer tydliga krav på sina 

medarbetare. Författaren förklarar vidare att den manliga ledarstilen utmärks av 

kontrollbehov, uppgiftsorienterat tänkande och att stor vikt läggs vid regler och normer på 

arbetsplatsen. Anna anser sig vara duktig på att delegera arbetsuppgifter samt att ta emot 

nyanställda. ”Jag är bra på att ge feedback och konstruktiv kritik.” (personlig 

kommunikation, Anna, 2012-04-02). Hennes svagheter som chef är att hon anser sig ha en 

alltför kamratlig relation till sina medarbetare. 

Johanna anser sig själv ha lätt att visa känslor. Hon anser sig kunna bli bättre på att delegera 

uppgifter då hon ofta tar på sig för mycket arbete själv eftersom hon tycker det blir ett bättre 

resultat då. Johanna anser sig vara bra på att stötta sina medarbetare och även att ge sina 

medarbetare utrymme till egen reflektion. Petra berättar att hon har ett stort kontrollbehov och 

att hon är väldigt pedantisk då hon vill vara med och peta i allt. Hon tycker däremot att hon är 

öppen och att hon är bra på att lyssna på sina medarbetare. ”Jag är även väldigt engagerad 

och har lätt att kommunicera med mina medarbetare” (personlig kommunikation, Petra, 

2012-04-11). Hon tycker det är svårt att delegera arbetsuppgifter till någon hon är osäker på. 
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Stina anser sig själv vara bra på att samarbeta. Som chef är hon öppen, rak och ärlig och 

ställer alltid upp för sina medarbetare. Stina anser själv att hon behöver bli bättre på att 

delegera arbete samt att fokusera på endast en uppgift åt gången. För att hinna med alla 

arbetsuppgifter menar Stina att hon måste slarva lite med regler för arbetet.  

Jacobsen och Thorsvik (2008) klargör att den manliga ledarstilen är konkurrenskraftig och 

maktfokuserad. Ingen av respondenterna upplever i dagsläget konkurrens på arbetsplatsen. 

Johanna har dock upplevt att det tidigare fanns konkurrens mellan tjejerna på arbetsplatsen. 

Stina tror att det förekommer mer konkurrens på en kvinnodominerad arbetsplats då kvinnor 

har svårt att hjälpa fram varandra. Petra anser däremot att konkurrens oftast finns mellan 

prestigefyllda män.  

5.6 Sammanfattning analys 

Respondenterna är överens om att det krävs fler kvinnor i byggbranschen för att förändra 

stämningen och jargongen på arbetsplatsen. Problemet med få kvinnor i byggbranschen måste 

enligt Fishman (2007) vändas. Han menar att det är viktigt att chefer i den mansdominerade 

branschen hjälper kvinnor att inse sina möjligheter genom att ta vara på deras talanger och 

låta dem blomstra. Istället för att bemöta kvinnorna efter sin könstillhörighet anser Olofsson 

(2003) att det är viktigt att männen ser kvinnornas yrkeskunskap och på så sätt få dem att 

känna mindre press och mer delaktighet. Det är därför enligt Fishman (2007) viktigt att låta 

kvinnor få chansen att visa sin kompetens. Att rekrytera fler kvinnor i branschen och hjälpa 

dem att bygga upp sin karriär är enligt författaren en början till att fylla denna lucka i 

samhället. För tre av respondenterna föll det sig naturligt att bli chef eftersom de innehade de 

rätta kunskaperna. 

Enligt SOU (1994:3) får kvinnor ofta känslan av att inte passa in vilket främst beror på den 

mansdominerade kulturen som gör motstånd mot kvinnor som vill avancera till 

chefspositioner. Genom att arbeta i grupp kan gruppmedlemmarna enligt Fishman (2007) ge 

och ta av varandra och kvinnorna kan då få det stöd de behöver för att känna att de passar in. 

Alla respondenterna arbetar mest teambaserat i sina företag. De upplever att detta engagerar 

medarbetarna och att alla får känna sig delaktiga. Dessutom anser respondenterna att dem i sin 

chefsroll på detta sätt kan få hjälp av arbetslaget. Fishman (2007) menar att fler kvinnor kan 

rekryteras inom byggbranschen genom att de blir erbjudna mentorskap. Johanna tycker det är 

viktigt att nyanställda blir erbjudna mentorskap för att få stöd och lärdom i sitt arbete. Hon 

anser att sitt företag arbetar aktivt för att rekrytera fler kvinnor genom exempelvis att erbjuda 

mentorskap och ledarskapsutbildning. 

Tavakolian (1993) menar att kvinnor under alla år har haft svårt att bryta glastaket i 

mansdominerade företag. Han menar vidare att trots att många kvinnor lyckats nå 

chefspositioner utgör inte det normen för en kvinnas möjlighet att avancera i en hierarkisk 

organisation. Respondenterna har nått sina chefspositioner i företag med en stark hierarkisk 

organisationsstruktur. För att glastaket ska existera krävs det enligt Cotter et. al (2001) att det 

finns hinder för kvinnor att ta sig högre upp i företagets hierarki, detta i form av 

diskriminering. Författarna menar vidare att denna diskriminering dessutom ökar ju högre upp 

kvinnan eller minoriteten kommer i hierarkin. Respondenterna är överens om att 

diskriminering gör att kvinnor inte vågar söka sig till branschen. Enligt Tavakolian (1993) har 

fördomar och diskriminering skapat glastaket och vi måste fråga oss om kvinnor har samma 

utvecklingsmöjligheter som män eller om glastaket är ett hinder. Respondenterna har någon 
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gång i sin karriär upplevt att männen i branschen har fördomar om kvinnor då de visat på att 

kvinnor inte har där att göra. 

Enligt respondenternas egna erfarenheter är vissa faktorer mer betydelsefulla än andra när det 

gäller att bryta glastaket. Detta visas i nedanstående analysmodell. 

 
 

Figur 2. Egenkonstruerad modell, Fredriksson & Lejonqvist, 2012. 
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6. Slutsats 

Slutdiskussionen är det sista och avslutande kapitlet. Vi ska här diskutera de slutsatser och 

resultat vi kommit fram till utifrån vår analys och därmed besvara vår frågeställning. Vi har 

kommit fram till att det finns hinder för kvinnor att avancera i byggbranschen. Avsnittet 

kommer ta upp hur dessa hinder kan reduceras för att öka kvinnors möjligheter till en 

chefsposition i den producerande delen av byggbranschen. Avslutningsvis ska vi ge förslag på 

fortsatt framtida forskning om ämnet. 

Det finns få kvinnliga chefer i byggbranschen. Vår studie visar att det finns problem i form av 

hinder för kvinnor som arbetar i branschen. På dagens marknad måste företag vara bättre på 

att fullt utnyttja sina resurser för att överleva. För att nå optimal potential av sina anställda 

måste rekrytering till högre positioner ske bland både män och kvinnor. Vi har därför valt att 

fokusera på att besvara frågeställningen: 

Vilka faktorer upplever kvinnor som hinder för avancemang till chefspositioner i den 

producerande delen av byggbranschen? 

Vi ska även uppfylla vårt syfte, att skapa en förståelse kring hur faktorerna struktur, kultur, 

familjesituation, nätverk samt ledarskap bidrar till fåtalet kvinnliga chefer i den producerande 

delen av byggbranschen. Vi ska även undersöka hur kvinnliga chefer, utifrån egna 

erfarenheter, anser att dessa hinder kan reduceras. Efter att ha jämfört teori och empiri i vår 

analys har vi kunnat konstatera att vissa faktorer väger mer än andra när det gäller kvinnors få 

möjligheter att avancera i karriären. 

Kvinnor kan lättare nå en chefsposition i byggbranschen genom att fokusera på följande 

områden: 

1. Den manliga kulturen 

För att kvinnor ska kunna avancera i byggbranschen krävs det att de är mer ambitiösa och 

arbetar hårdare än sina manliga kollegor. Det är dessutom viktigt att de blir accepterade av 

män med en konservativ kvinnosyn. Det är upp till kvinnan själv att försöka förstå den 

manliga kulturens skämt och jargong samt att kunna visa pondus för att på så sätt få möjlighet 

till att klättra i hierarkin. De problem som finns i byggbranschen tystas lätt ner. 

Respondenterna menade att branschen är trivsam och rolig men berättade i nästa stund om 

förekommande problem. För att kvinnor ska kunna avancera krävs det att dessa problem 

reduceras genom att lyfta fram problemen till ytan samt diskutera lösningar för att minska 

problemen med den manliga kulturen. 

2. Uppnå balans mellan familj och arbete 

För att kunna arbeta på en chefsposition krävs balans mellan familj och arbete. Enligt 

teorierna har kvinnan ofta huvudansvaret för familjen och hemmet vilket gör det svårt att 

hinna med det tidskrävande chefsarbetet. Denna balans uppnås genom att makarna har lika 

ansvar för familj och hem.  

3. Skaffa nätverkskontakter 

Nätverk är viktiga för att komma i kontakt med företag, vilket i sin tur kan leda till 

anställning. Enligt statistik från SCB är det svårt att få en anställning via formella 

kontaktvägar, till exempel platsannons. Det är viktigt att skapa en relation till sina kollegor för 
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att som kvinna bli accepterad på arbetsplatsen. Det kan bland annat ske genom att utföra olika 

aktiviteter inom och utom företaget. 

4. Ledarskap 

Enligt respondenterna finns det inga fördomar mot att kvinnor skulle kunna bli chefer, det 

handlar om personlig lämplighet istället för könstillhörighet. Teorierna visar att den kvinnliga 

ledarstilen är ett hinder för att kunna avancera inom företaget, men enligt vår undersökning 

använder majoriteten av respondenterna sig av den kvinnliga ledarstilen, vilket visar på att 

den kvinnliga ledarstilen inte utgör något hinder till avancemang. 

Företagen i byggbranschen kan öka andelen kvinnliga chefer genom att fokusera på följande 

områden: 

1. Rekrytering 

För att öka andelen kvinnliga chefer i den producerande delen av byggbranschen måste fler 

kvinnor rekryteras för att sedan kunna avancera inom företagets hierarki. I nuläget arbetar 

flest kvinnor på stabsfunktioner vilka anses vara dead-end-jobs med dåliga 

utvecklingsmöjligheter. För att kvinnor istället ska kunna ledas in i den producerande delen av 

byggbranschen kan företagen låta sina nyanställda testa olika arbetsuppgifter inom företaget. 

Detta leder till att den anställde kan visa sina kunskaper och få rätt arbete, men får också  

bättre kunskaper inom olika områden i företaget. 

2. Organisationsstruktur 

Alla företagen i undersökningen har en tydlig hierarkisk organisationsstruktur. Dessa är 

uppbyggda likt pyramider med högsta chefen i toppen och yrkesarbetarna på botten. Enligt 

teorierna är det svårare att avancera i en sådan organisation eftersom glastaket blir synligare i 

och med de tydliga nivåerna. Respondenterna arbetar alla i organisationer med hierarkisk 

struktur men har ändå lyckats avancera genom kunskap och hårt arbete. Däremot är det enligt 

statistik ytterst få kvinnor som lyckas, vilket är en indikator av att glastaket finns. Enligt 

teorierna finns det problem i de hierarkiska organisationerna med stela arbetstider. Vi har 

kommit fram till att det finns flexibla arbetstider i byggbranschen vilket inte stämmer överens 

med den teori vi behandlat. De flexibla arbetstiderna underlättar för kvinnor med familj 

eftersom de lättare kan få balans i sin vardag. Genom att företag fortsätter att erbjuda dessa 

anpassande arbetstider blir därmed byggbranschen ett möjligt karriäralternativ.  

 

3. Organisationskultur 

Ett problem för kvinnan är att hon lätt blir sedd som symbol för sin könstillhörighet. Detta gör 

att män med dålig erfarenhet av kvinnor anser att det är omöjligt för kvinnan att agera chef. 

Detta problem kan lösas genom att förändra männens syn av kvinnor och få dem att inse att 

vikten ligger vid kunskap istället för kön. Det skulle även kunna lösas genom att fler kvinnor 

rekryteras till branschen vilket skulle förändra klimatet och utveckla en mer trivsam 

arbetsmiljö för båda könen. Det diskriminerande beteendet mot kvinnor i den 

mansdominerade branschen måste uppmärksammas av företagen för att kunna förändras. Med 

ett bättre klimat och en mindre manlig jargong tror respondenterna att ännu fler kvinnor skulle 
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våga söka sig till byggföretag. Det krävs även att den allmänna bilden av byggbranschen 

vänds för att kvinnor ska förstå samt känna sig mer välkomna in i branschen.  

4. Ta hänsyn till kvinnans familjesituation 

För att kunna arbeta på en chefsposition krävs balans mellan familj och arbete. Enligt 

teorierna har kvinnan ofta huvudansvaret för familjen och hemmet vilket gör det svårt att 

hinna med det tidskrävande chefsarbetet. Vi har kommit fram till att det även är viktigt att 

företaget tar hänsyn till kvinnans situation och kan erbjuda deltidsarbete om det är behövligt. 

Företagen skulle också kunna erbjuda förmånliga föräldraledighetsvillkor för att fler kvinnor 

ska kunna ha möjlighet att arbeta i branschen och därmed söka sig dit. Det är dessutom viktigt 

att företaget ser till att kvinnan har en rimlig arbetsbörda så att arbetsdagen tar slut när den ska 

för att undvika kvällsarbete.  

5. Mentorskap 

Det är lätt att känna sig utsatt i sin chefsposition eftersom den är tuff med mycket ansvar och 

chefer har ofta inte någon att vända sig till. Att företaget erbjuder mentorskap är därför 

mycket viktigt för att känna sig bekväm i och våga söka sig till en chefsroll. Mentorskapet 

leder till att kvinnan får bättre självförtroende vilket i sin tur gynnar företaget eftersom hon 

kan utföra ett bättre arbete. 

Avslutningsvis har vi kommit fram till att det är viktigt att behålla de kvinnor som finns i 

branschen idag för att intressera fler kvinnor att söka sig dit. Det är viktigt att det finns 

kvinnliga förebilder i företagen som kan vägleda och vara goda exempel för nyanställda. Ett 

annat sätt att öka andelen kvinnor i branschen är att väcka intresset för teknik redan i tidig 

ålder. Ett förslag är att införa mer teknikundervisning i grundskolan för att öka kvinnors 

intresse för byggtekniska utbildningar på högskolenivå. Att reducera problemen och skapa 

möjligheter för kvinnor att arbeta i byggbranschen skulle göra att fler kvinnor kan avancera 

inom företagen. Detta leder till att glastaket blir betydligt tunnare och i framtiden helt skulle 

kunna brytas. 

”Få kvinnliga medarbetare ger få kvinnliga chefer. Genom att stimulera intresset för 

teknikyrken, visa på alla intressanta roller som branschen erbjuder och aktivt stödja kvinnor 

kan vi successivt öka andelen kvinnor i branschen. Och därmed också andelen kvinnliga 

chefer.” 

    – Tomas Carlsson. (På väg nr 8, 2011) 
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Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi fått nya idéer om vad som skulle vara intressant att studera i 

framtiden. Vi hoppas att dessa idéer kan utvecklas och användas till fortsatt forskning. 

 Undersöka hur män upplever problemet med att det finns så få kvinnliga chefer inom 

byggbranschen och hur de tror andelen kvinnor kan öka. Förslagsvis genom att enbart 

intervjua män i byggbranschen. 

 

 Undersöka om det finns andra faktorer som påverkar kvinnans möjligheter att 

avancera i byggbranschen. Förslagsvis genom att genomföra en likadan undersökning 

men med en induktiv ansats. 

 

 Undersöka om resultatet blir annorlunda om studien görs på respondenter i ett annat 

land. Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder är inte den svenska 

byggbranschen i närheten av jämställd. Det skulle vara intressant att undersöka om det 

beror på branschen eller samhället. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Beskriv dig själv; 

Ålder? 

Utbildning? 

Position på företaget? 

Antal anställningsår på företaget? 

Har du tidigare arbetat i ett företag i samma bransch? 

Kan du ge en kort beskrivning av företaget? 

Organisationsstruktur 

Hur kan företagets organisationsstruktur förändras för att öka andelen kvinnor i 

byggbranschen? 

1. Hur ser företagets organisationsstruktur ut? 

2. Hur ser arbetstiderna ut? 

3. På vilken avdelning finns det flest kvinnor i chefspositioner? 

4. Hur är könsfördelningen i ditt arbetslag? 

5. Hur påverkar könsfördelningen ditt arbete? 

Organisationskultur 

Hur kan företagets organisationskultur förändras för att öka andelen kvinnor i 

byggbranschen? 

1. Hur är stämningen på arbetsplatsen? 

2. Är ni ofta oense på arbetsplatsen och hur löser ni dessa situationer? 

3. Har ni bra sammanhållning på arbetsplatsen eller är det gruppuppdelning? 

    Har det alltid sett ut så eller har det utvecklats under din arbetstid här? 

    Hur? 

3. Har du märkt reaktioner från omgivningen på vägen till din chefsposition? 

    Hur? 

4. Har du märkt av att du blivit annorlunda behandlad gentemot dina manliga kollegor? 

5. Om ja på fråga 3 och/eller 4, hur har du hanterat dessa problem? 

Familjesituation 

Hur påverkar familjelivet kvinnors karriärmöjligheter i byggbranschen? 

1. Hur ser din familjesituation ut? 

2. Har du upplevt att det är svårt att balansera familjelivet med arbetet? 

3. Om ja, hur hanterar du denna balans? Hur kan företaget hjälpa dig? 

4. Om nej, hur har du gjort för att uppnå denna balans? 

Nätverk 

Hur påverkar nätverkskontakter kvinnors karriärmöjligheter i byggbranschen? 

1. Hur fick du ditt första arbete i företaget? (platsannons, kontakter etc?) 

2. Hur har du tagit dig till den position du har idag? 

3. Är du delaktig i någon typ av professionell grupp? 
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    Har du något privat kontaktnät?  

4. Umgås du med dina kollegor efter arbetstid? (fritidsintressen, after work etc.) 

5. Oberoende av ja eller nej, anser du att detta har hjälpt dig nå din chefsposition? 

    Hur? 

6. Hade du relation till din chef du har idag när du avancerade till din chefsposition? 

Ledarskap 

Hur påverkar ledarskapsstilen kvinnors karriärmöjligheter i byggbranschen? 

1. Anser du att dina medarbetare har förtroende för dig och ser dig inte bara som chef utan 

    även som ledare? På vilket sätt? 

2. Hur ser din relation ut till dina medarbetare? 

3. Har du upplevt svårigheter att få med dig din arbetsgrupp? 

    Är det någon skillnad från när du började arbeta som chef emot hur det ser ut idag? 

    Om ja, vad tror du skillnaderna beror på? 

4. Hur får du dina medarbetare att arbeta mot dina uppsatta mål? 

5. Vilka är dina styrkor och svagheter som ledare? 

6. Arbetar ni mycket teambaserat eller delegerar du uppgifter? 

7. Upplever du att du och dina medarbetare på samma chefsnivå konkurrerar med varandra? 

    Om ja, hur? 

Övrigt 

Hur tror du företag kan agera för att öka antalet kvinnor i byggbranschen? 

Hur tror du kvinnor själva kan agera för att passa in i byggbranschen? 

Om du har arbetat i annan bransch, vad har du upplevt för skillnader med att vara kvinna i 

byggbranschen respektive i den andra branschen? 

 


