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Sammanfattning 

Byggbranschen har länge varit och är fortfarande en mansdominerad bransch. 

Inom produktionen är två procent kvinnor och det finns ett intresse både från 

samhället och företagen i branschen att öka andelen kvinnor. Det handlar inte 

enbart om att få fler kvinnor att söka sig till byggbranschen utan även om att få 

dem att stanna kvar i företagen. Mycket handlar om att skapa hållbara 

organisationer med mångfald och inkludering där alla har rätt att komma till 

tals på samma villkor. Skanska är ett av Sveriges största bolag i byggbranschen 

och vill förbättra sitt arbete att vara en attraktiv arbetsgivare för kvinnor.  

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor som arbetar eller har arbetat 

i branschen inom produktionen upplever sin arbetsvardag och vilka svårigheter 

de stöter på. Studien undersöker också vilka parametrar som är viktiga för att få 

kvinnor att stanna i företaget. Undersökningen utgår från arbetsmiljö, 

organisationskultur, ledarskap och den rådande jargongen i branschen. Studien 

består av två delar en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. En kvantitativ 

studie i form av enkäter med studerande på byggprogrammen och 

snickarlärlingar och vad de anser om sin framtid i branschen. Därefter en 

kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med kvinnor inom 

produktionen där de berättar om sina upplevelser av branschen.  

Resultatet visar på att många av yrkesutbildningarna har en låg andel tjejer.   

Elever på byggprogrammen anser att mer information om programmen bör 

finnas och fler kvinnliga förebilder såsom kvinnliga lärare behövs. Det behöver 

även spridas kunskaper om att det finns positiva upplevelser av branschen från 

kvinnor. 

Alla är överens om att Skanska är en bra arbetsgivare. De flesta av 

kvinnorna i studien anser att Skanska är jämställt men att det förekommer 

omedvetna skillnader mellan könen och det finns en föreställning om att 

branschen är för män. Några kvinnor anser att svårigheten att vara kvinna beror 

på attityder hos enskilda medarbetare men att det har skett en stor förändring 

de senaste åren och att det kommer ta tid att förändra en hel bransch. Alla är 

även överens om att de behandlas lika med avseende på krav från företaget, 

och att de förväntas klara samma typer av uppgifter och att de ha samma 

möjlighet att utföra sitt ledarskap. Resultatet visar även på att stödet och 

ledarskapet från chefer har varit bra i många fall men flera uppfattar även att 

den kontakten kan förbättras. 
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Abstract 

The construction industry has long been and still is a man-dominated industry. 

Within production, two percent are women and there is an interest both from 

society and from the company in the industry to increase the proportion of 

women. It is not just about getting more women to take an interest to the 

construction industry, but also to keep them in the companies. Much is about 

creating sustainable organizations with diversity and inclusion, where everyone 

has the right to speak on the same terms. Skanska is one of Sweden's largest 

companies in the construction industry and wants to improve its work as an 

attractive employer for women. 

The purpose of the study is to investigate how women who work or have 

worked in Skanska in production experience their working day and the 

difficulties they encounter. The study also examines which parameters are 

important to make women stay in the company. The study focuses on the work 

environment, organizational culture, leadership and the prevailing vocation in 

the industry. The study consists of qualitative semi-structured interviews with 

women in production where they tell about their experiences of the industry. 

The result shows that many in vocational education have a low proportion of 

girls. Pupils on the construction programs consider that more information about 

the programs should be more female role models such as female teachers and 

spreading knowledge that there is a positive experience of the industry. 

Most women believe that Skanska is equal but that there are unconscious 

differences between the sexes and there is an idea that the industry is for men. 

Everyone agrees that Skanska is a good employer. Some women believe that 

the difficulty of being a woman depends on attitudes of individual employees 

but that there has been a major change in recent years and that it will take time 

to change an entire industry. Everyone even agrees that they treats equally with 

respect to requirements, are expected to handle the same types of tasks and the 

ability to execute their leadership. The result also shows that support and wage 

loss have been good in many cases, but several also perceive that that contact 

can be improved. 
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Förteckning över termer och förkortningar 

Term  Beskrivningar  

 

Ledande roll 1–2:  Produktionsledare, produktionschef (1-2), 

projektchef, områdeschef  

Ledande roll 3–6:  Produktionschef (3), projektchef, avdelningschef, 

distriktschef, regionchef, VD, vice VD, direktör 

Yrkesmedarbetare:  Medarbetare som arbetar rent praktisk i 

byggproduktion, t.ex. snickare eller betongarbetare.   

Tjänsteman:  Medarbetare med en mer eller mindre omfattande 

kontorstjänst, t.ex. arbetsledare, produktionschef 

eller projektingenjör.  

Code of Conduct:  Förhållningssätt och riktlinjer för hur 

organisationen ska uppföra sig och bedriva sin 

verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt 

riktigt sätt. 

Byggnads:  Är fackförbundet för alla som arbetar inom 

byggbranschen. 

Byggcheferna:  Är en branschförening som arbetar för en förändrad 

och förbättrad byggbransch.  

 

Förkortningar för arbetsroller 

 

PC:   Produktionschef  

PL/AL:  Produktionsledare/Arbetsledare 

YA:  Yrkesmedarbetare  
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är en avslutning på tre års 

studier vid högskoleingenjörsutbildningen i hållbart byggande på 

Mittuniversitetet, Östersund.  

 

Rapporten har skrivits under vårterminen 2018 vid avdelningen för ekoteknik 

och hållbart byggande.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Susanne Lindström för all hjälp 

och kloka ord under examensarbetets gång. Samt ett extra tack till Robert 

Ruther och Izabelle Lagnered för att vi fick utveckla detta examensarbete med 

inriktning för Skanska.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till alla respondenter som avsatt tid till 

intervjuer samt till alla er som tagit er tid till att besvara våra 

enkätundersökningar. Utan era svar och kommentarer hade detta 

examensarbetet aldrig varit möjligt att genomföra.  

 

Vi hoppas att med denna rapport kunna bidra med viktig information till 

byggbranschen för vidareutveckling av mångfaldsarbete och inkludering samt 

även kunna inspirera och genom ett nytt synsätt få fler kvinnor att söka sig till 

branschen.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är en mansdominerad bransch och efterfrågan på en ökad 

andelen kvinnor är stor. Våren 2015 inledde Byggcheferna, en 

branschorganisation och Byggnads, branschens fackförbund, 

kampanjen ”Stoppa machokulturen” med syfte att belysa kränkningar mot 

kvinnor ute på arbetsplatserna. Hösten 2016 gjorde regeringen en utredning för 

att belysa kompetensförsörjningen i byggbranschen och där ingick att följa upp 

kvinnors situation i byggbranschen och föreslå åtgärder som leder till att fler 

kvinnor anställs och väljer att stanna kvar i branschen. Dessutom är, enligt 

Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning, arbetsplatser med jämn 

könsfördelning också de arbetsplatser där de mest positiva arbetsvillkoren finns 

(Ek & Gunilla Olofsdotter, 2017). Därför kan kvinnor i högsta grad bidra med 

att förbättra arbetsvillkoren för alla i byggsektorn. Företagen själva är 

intresserade av att bli en attraktiv arbetsplats för kvinnor. 

Mångfald och hållbarhetsarbete är en central och aktuell fråga på Skanska 

och företaget arbetar aktivt med att försöka få fler kvinnor att söka sig till 

branschen. Skanska har en värdegrund som innebär allas lika värde och att 

mångfald på arbetsplatserna skapar hållbart utvecklingsarbete och trivsel på 

arbetsplatserna. Skanska har en vilja att ta ansvar för att fler kvinnor anställs 

och målet är att till år 2020 öka andelen kvinnor på alla ledande positioner. 

Skanska arbetar med mångfald och inkludering vilket skapar bättre 

arbetsgrupper (Skanska Sverige AB, 2018). 

1.2 Problemformulering 
Under de senaste åren har ett flertal artiklar publicerats som beskriver den 

rådande jargongen inom byggbranschen och svårigheten att få kvinnor att söka 

sig till branschen (Funke, 2016; Bygg cheferna, 2017). Regeringen, företagen 

själva och byggfacken med flera är alla missnöjda med att det är få kvinnor i 

branschen (Regeringskansliet, 2018; Veckans affärer, 2018; Byggnads, 2016). 

Regeringens mål är att skapa bättre förhållanden för kvinnor i branschen. 

Skanska har som mål att öka andelen kvinnor på alla ledande positioner i 

företaget (Regeringskansliet, 2018; Veckans affärer, 2018). 

Många av artiklarna i media framhäver att jargongen måste förändras 

(Funke, 2016). 

 På högskolorna med bygginriktning ökar andelen kvinnliga studenter men 

fortfarande är det få kvinnor som väljer produktionen (Köhler, 2012). 

Byggbranschen missar en halv befolkning med hög kompetens men även att 

arbetsmiljön kan förbättras för alla i branschen. Skanska betonar att det är 

viktigt med mångfald på arbetsplatserna eftersom det skapar grupper med 

bättre arbetsmiljö, produktivitet och resultat (Skanska Sverige AB, 2018). 

Svårigheten är att ändra synen på branschen som är att den endas är för män.  
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Grunden till studien ligger i att det är få kvinnor som söker sig till 

produktionen och detta upplever Skanska som ett problem. För att lösa detta 

problem behövs förståelse för hur kvinnor i produktionen upplever sin 

arbetsvardag och på så vis kunna förbättra situationen så de väljer att stanna i 

produktionen. Genom att vara och uppfattas som en attraktivare arbetsplats för 

generar till att fler kvinnor söker sig till företaget.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syften är att ge förståelse för hur kvinnor upplever sin arbetsvardag i 

produktionen samt vad som kan förbättras så fler väljer att stanna samt söker 

sig till produktionen. 

 

Forskningsfrågor 

Hur upplever kvinnor sin arbetsvardag på Skanska och vad behöver göras för 

att förbättra arbetssituationen så att fler väljer att stanna? 

Hur ska fler kvinnor lockas till produktionen? 
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2 Teori 

Detta kapitel omfattar litteraturstudier och tidigare forskning. 

Litteraturstudierna omfattar organisationskultur, arbetsmiljö med 

utgångspunkt från psykosocial arbetsmiljö, ledaskap samt företags 

organisationskultur och arbete med mångfald och hållbarhetsfrågor. I tidigare 

studier beskrivs kvinnors rådande situation i byggbranschen med utgångspunkt 

från sociala roller och normer. 

2.1 Litteraturstudie 

2.1.1 Tidigare forskning 

MentorBygg är ett nationellt mentorskap för kvinnor som drivs av Sveriges 

Byggindustrier och har som syfte att ta tillvara på kvinnor i branschen och 

deras möjligheter till framtida chefspositioner (MentorBygg, 2015). 

MentorBygg utförde 2014/2015 en enkätundersökning för att kartlägga varför 

kvinnor väljer bort produktionsdelen av byggbranschen. Enkätundersökningen 

skickades ut till 56 kvinnor med olika positioner inom produktion där alla valt 

att avsluta sin anställning. I undersökningen fann man tre huvudområden som 

främsta anledning till att kvinnor lämnar branschen. Ledarskap, rekrytering och 

familjesituationen. Otydliga karriärmöjligheter upplevs och även att branschen 

var svår att kombinera med familjelivet. Negativa aspekter som kom fram i 

studien var stressen, kraven på att alltid vara tillgänglig och de oflexibla 

arbetstiderna. Andra aspekter var bristande ledaskap, och att arbetsplatsens 

placering varierar (MentorBygg, 2014/2015). 

Cettner (2008) har studerat kvinnor i byggbranschen genom intervjuer med 

elva kvinnliga civilingenjörer som arbetar eller har arbetat inom 

byggbranschen. Enligt studien upplevde kvinnorna motstånd med avseende på 

makt, inflytande och status och den inre gemenskapen. De intervjuade 

kvinnorna i studien upplever att branschen är konstruerad av män för män. 

Cettner menar vidare att byggbranschen lever kvar i en föråldrad norm om vad 

som är manligt och kvinnligt och att byggbranschen inte hänger med den nya 

ordningen som växer fram. Normen, som är medelåldersmän som chefer, gör 

att kvinnorna har svårigheter att bygga upp en trovärdighet eftersom alla 

förväntar sig en man.  Kvinnorna anpassar sig efter normen och medverkar till 

att skapa denna norm eftersom de anpassar sig (Cettner, 2008). 

Hur svårt kan det vara? Jämställdhet i måleribranschen (Hjalmarsson & 

Kullgren, 2012) har författarna intervjuat målare om hur det kommer sig att 

kvinnor har svårt att finna sig till rätta inom branschen. I studien framkom att 

den stora utmaningen i branschen är att föreställningar och attityder måste 

försvinna så att kvinnor känner sig välkomna och blir bemötta på samma sätt 

som män.  Enligt studien ligger stort ansvar på företagsledningen att bryta 

dessa mönster, se till att kvinnor integreras på ett korrekt sätt och skapa 

jämställda och rättvisa arbetsförhållanden (Hjalmarsson & Kullgren, 2012). 

Hösten 2016 genomförde Enochson och Andersson (2016) på uppdrag från 

regeringen en utredning hur arbetskapaciteten skulle säkerställas i 
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byggbranschen samt att följa upp kvinnors situation i branschen. Uppdraget 

bygger på intervjuer och resultatet visar på att jargongen och machokulturen i 

byggbranschen trots insatser inte har förändrats (Enochsson & Andersson, 

2016). Enligt en enkätundersökning som byggnads utfört bland sina 

medlemmar upplever sex av tio kvinnor att de mått dåligt på grund av den 

rådande jargongen i byggbranschen. Några av samordnarnas slutsatser och 

förslag på åtgärder är att satsa på kompetenta ledare och chefer samt förändra 

och bredda rekryteringsprocessen och se till att diskrimineringslagstiftningen 

tas på allvar och lagbrott polisanmäls. Företagen bör också etablera ett mer 

hållbart och långsiktigt jämställdhetsarbete, och lärare på byggprogrammen bör 

ha utbildning i jämställdhet och mångfald (Enochsson & Andersson, 2016). 

”Nära inpå” är en studie av Ericson (2011) där han intervjuat och följt 

brandmän för att klarlägga yrkesgemenskap med betoning på genusaspekter. 

Hans syfte har varit att besvara frågor som maskulinitet, mäns gemenskap och 

yrkessegregeringen i arbetslivet. Han vill belysa svårigheten för kvinnor att ta 

plats inom detta yrke (Ericson, 2011). 

Ericson (2011) menar att en skämtsam och tuff jargong har betydelse för 

gemenskapen och ger en känsla av samhörighet och att ”man är av samma sorts 

person”. Han menar att jargongen fungerar som ett sätt att göra skillnader på 

relationer. Det råa och skämtsamma bemötandet visar sig betyda mycket, till 

exempel för en ny och mindre erfaren yrkesmedarbetare bekräftar den 

tillhörighet och acceptans att få vara med i gemenskapen och ”snacket”. 

Kvinnliga brandmän bemöts däremot inte på samma sätt, det vill säga med 

samma råa ton vilket gör att de inte får komma in i gemenskapen och få ett 

erkännande på samma sätt som en man och det förstärker därmed deras 

utanförskap (Ericson, 2011). 

Den nionde mars 2018 presenterade regeringen nya mål för en jämställd 

bygg- och anläggningsbransch. I samband med detta genomförde Peter 

Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister ett besök på Hentverkarna. 

Hentverkarna är ett program för kvinnliga snickarlärlingar, som är ett initiativ 

från Ikano Bostad. Eriksson uttalar sig om att situationen inom byggbranschen 

är fortsatt problematisk. Kvinnor bemöts fortfarande av trakasserier, övergrepp 

och destruktiva maktstrukturer. Det är en nyckelfråga att komma till rätta med 

den osunda arbetsplatskulturen, eftersom det finns problem med att attrahera 

tillräcklig arbetskraft till branschen (Regeringskansliet, 2018). 

 Det är svårt att rekrytera tillräckligt med arbetskraft till bygg och 

anläggningsbranschen och den är starkt mansdominerad. Sveriges 

byggindustriers statistik visar på att det är färre än en av tio som är kvinna i 

branschen (Sveriges byggindustrier, 2018). 

Utifrån en ojämn könsfördelning och den osunda arbetsplatskulturen har 

regeringen nu satt upp ett nytt mål. Målet är att de som nyanställs inom bygg- 

och anläggningsbranschen ska bestå av minst 25 procent kvinnor senast år 

2030 (Regeringskansliet, 2018). 
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2.1.2 Organisationskultur 

Organisationskultur handlar i stor utsträckning om värderingar vilket innebär 

hur klimatet ser ut på arbetsplatsen. Där ingår bland annat hur sociala händelser 

blir bemötta, hur umgängestonen ser ut och hur situationen och atmosfären är 

på raster och möten. Den är speciellt tydlig för en nyanställd på arbetsplatsen 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

Värderingar är något vi lever efter och som beskriver vad som är rätt och fel 

och hur vi ska agera i olika situationer.Ett populärt uttryck inom området 

organisationskultur är ”hur gör vi här hos oss?” och vanligen är det svårt att 

sätta ord på vad det egentligen innebär men alla i organisationen vet ändå vilka 

regler och normer som gäller (Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

2.1.2.1 Organisationskulturens betydelse 

En stark, det vill säga en framgångsrik, organisationskultur innebär att 

värderingarna är förankrade hos medarbetarna och faktorer som karaktäriserar 

en stark organisationskultur är tydliga normer och värderingar, karismatiska 

ledare, ritualer och ceremonier, klara förväntningar och betoning på mänskliga 

resurser (Kaufmann & Kaufmann, 2016).  

I ett företag med stark kultur ökar medarbetarnas identitetskänsla, skapas 

stabilitet, förpliktelser och mening. Detta gör det lättare för medarbetarna att 

identifiera sig med organisationens värderingar och veta hur de ska handla och 

bete sig i olika situationer. Ledarna är speciellt viktiga för att upprätthålla 

starka värderingar och tydliga visioner. Om ledarna lever efter dessa 

värderingar är det lättare för medarbetarna att ta efter (Kaufmann & Kaufmann, 

2016). 

 

2.1.3 Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö är ett svårdefinierat begrepp och flera olika 

definitioner kommer fram i litteraturen. Det råder olika uppfattningar om vem 

som myntade begreppet psykosocial arbetsmiljö men personen som är mest 

citerad sägs vara psykoanalytikern Erik H Eriksson (1959) och hans teori om 

hur människan utvecklas och formas i samspel med omgivningen och att 

relationerna till andra människor är avgörande för en god psykisk hälsa 

(Bohgaard (red.), et al., 2011). 

1977 infördes begreppet psykosocial arbetsmiljö i arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160). Här betonades helhetssynen på människan i arbetslivet där 

psykosociala aspekter fick en framträdande roll. 

Enligt Theorell (2012) handlar psykosocial om samspelet mellan psykiska 

och sociala faktorer och skiljer sig åt mellan varje enskild individ. Människan 

har olika erfarenheter och gener vilket gör att reaktionerna blir olika. Varje 

gång en individ utsätts för psykosociala påfrestningar lagras dessa i sin tur och 

blir ens erfarenheter (Theorell, 2012). 

Psykosocial arbetsmiljö handlar om en helhetssyn av hela individens 

arbetssituation och är de psykiska och sociala konsekvenserna av en individs 

arbetssituation (Bohgaard (red.), et al., 2011). Alla individer är olika, har olika 
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krav och förväntningar och uppfattar omgivningen på olika sätt därför kan 

människor reagera olika på en egentlig identisk situation (Rubenowitz, 2004). 

2.1.3.1 Rubenowits teori 

Tidigare lades betoning på att yttre faktorer som belysning, bullernivå och 

vilopauser skapade goda arbetsförhållanden och därmed bättre produktivitet. 

Numera fokuseras mer på det socialpsykologiska planet, det vill säga större 

betoning på mänskliga faktorer som den anställdes behov av att ha en plats i 

gruppen och att ha en social ställning och funktion i arbetsgruppen. Genom att 

studera hög och lågproduktiva arbetsgrupper upptäcktes att en god 

produktivitet berodde på gruppsammanhållningen och hög arbetsmoral 

(Rubenowitz, 2004). 

Enligt Rubenowitz kännetecknas en bra arbetsmiljö av fem 

grundförutsättningar för att anställda ska trivas på arbetsplatsen. Det är 

egenkontroll, ett positivt arbetsledningsklimat, stimulans från själva arbetet, 

god arbetsgemenskap och optimal arbetsbelastning (Rubenowitz, 2004). 

 

 Egenkontroll 
Den anställde har möjlighet till kontroll över arbetssättet och 

utförandet av det egna arbetet.  

 Positiv arbetsledningsklimat 
Ett gott samarbete mellan över och underordnade skapar goda 

förutsättningar för att kunna samarbeta. 

 Stimulans från arbetet 
Stimulans från arbetet bör kunna uppnås genom att arbetet upplevs 

intressant, utmanande och ger möjligheter till den anställde att kunna 

använda sin förmåga och kunskaper. 

 God arbetsgemenskap 
Det innebär att gruppen har god kommunikation, samarbete och hög 

lojalitet gentemot varandra. Det är viktigt att gruppen kan arbeta som 

ett team mot gemensamma mål. 

 Optimal arbetsbelastning 
Arbetsförhållanden bör vara både psykiskt och fysiskt optimala 

vilket innebär att kraven bör vara rimliga inte för höga eller för låga. 

Det har visat sig att om ovanstående punkter i stor utsträckning är 

tillfredsställda så leder det till bättre trivsel, större engagemang och mindre 

frånvaro hos de anställda och därmed högre produktivitet (Rubenowitz, 2004). 

2.1.4 Ledarskap 

I litteraturen görs skillnad på en chef och en ledare. En chef har en formell 

befattning i form av ansvar för en viss verksamhet. Det innebär ofta andra typer 

av arbetsuppgifter såsom bland annat rekrytering och kontrollera budget. En 

ledare har mer inflytande i en grupp än övriga medlemmar i gruppen och har 

som uppgift att understödja arbetet för att kunna prestera tillsammans 

(Bohgaard (red.), et al., 2011). 
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Ledarskapet har stor betydelse för en arbetsgrupps prestationer och hur 

arbetstagarna mår på arbetsplatsen. Ledaren har stor påverkan på företagets 

prestationer eftersom ledarskapet har stort inflytande på medarbetarnas 

möjlighet till egenkontroll och inflytande (Bohgaard (red.), et al., 2011).  

En ledare ska få sina underordnande att prestera efter företagets mål och 

visioner (Rubenowitz, 2004). Enligt Larsson (2012) är ledarskap en 

påverkningsprocess och innebär två saker, relationen till sina medarbetare och 

att uppnå organisationens mål. Ledarskapet har även ansvar att företaget 

uppfyller god arbetsmiljö (Larsson, 2012). 

Studier av Larsson (2007; 2010a; 2010b) är att utforska ledares egenskaper 

och personligheter, det betyder att vissa egenskaper och personlighetsdrag är 

viktiga för framgångsrika ledare. Dessa studier undersöker även på vilket sätt 

ledare agerar i olika situationer för att bli en framgångsrik och effektiv 

organisation. Det som värderas i samtliga fall är olika former av variabler 

såsom medarbetarnas välbefinnande, hälsa, organisationens effektivitet och 

prestation (Larsson, 2012; Larsson, 2010a; Larsson, 2010b). 

 

2.1.5 Ledarskap i framgångsrika organisationer 

Det finns studier av Collins (2001) gjorda på organisationers utveckling under 

en längre tid där en jämförelse gjorts mellan de organisationer med ökande 

resultat och de som inte utvecklats lika bra. I det sammanhanget lyftes ett 

begrepp kallat nivå-5 ledarskap fram vilket visade på faktorer som var 

gemensamma hos framgångsrika organisationer. Det innebär att chefskapet 

består av fem olika nivåer och där ett fullt utvecklat ledarskap betyder att 

chefen behärskar alla nivåer (Collins, 2001). 

 Nivå 1. Skicklig individ 

En ledare som bidrar med talang, kunskap, kompetens och goda 

arbetsvanor. 

 Nivå 2. Bidragande lagmedlem 

Bidrar med egna kunskaper för att uppnå gruppens mål och 

samarbetar effektivt med andra. 

 Nivå 3. Kompetent chef 

Organiserar resurser och människor på ett effektivt sätt för att uppnå 

gruppens och företagets mål. 

 Nivå 4. Effektiv ledare 

Sporra och engagera avdelningen att uppfylla mål efter en tydlig och 

övertygande vision och stimulera till högre prestationsnivåer. 

 Nivå 5. Nivå 5 ledare 

Skapar hållbar framgång genom en blandning av personlig 

ödmjukhet och professionell vilja. 

 

Enligt Collins har en framgångsrik organisation jordnära ledare som 

fokuserar på att utveckla medarbetarna och sig själva från en tydlig målbild för 

att skapa en bra verksamhet. Det är även viktigt som ledare att agera direkt när 

något inte är som det ska (Collins, 2001). 
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Larsson (2010a; 2010b) har genomfört studier om vad som kännetecknar en 

bra organisation med utgångspunkt från ledarens betydelse och vilka beteenden 

som ingår i framgångsrikt ledarskap. I studien framkom nio grupper som 

kännetecknar gott ledarskap (Larsson, 2010a; Larsson, 2010b). 

 

 Den strategiska och visionära rollen 

Tydliggör organisationens mål och strategier för att bättre skapa 

helhetsförståelse.  

 Kommunikation och information  

Tydlig struktur för kommunikation och information, regelbundna 

arbetsplatsmöten i olika konstellationer. Skapa förståelse för 

kontinuerlig kommunikation, utbyte av information och att alla 

medarbetare talar ”med” varandra och inte ”om” dem som inte är 

närvarande.  

 Delegering av både ansvar och befogenheter 

Ledarna ger mandat att utföra vissa arbetsuppgifter. Ledarna litar på 

och känner förtroende för sina medarbetare 

 Öka lärandet inom organisationen,  

Ledarna ger feedback, återkoppling och förbättringsmöjligheter på 

utfört arbete. 

 Coacha medarbetarna mot individuella och organisatoriska mål, 

Personliga utvecklingssamtal där ledarna lyssnar på idéer, 

synpunkter och önskemål. Kontinuerliga möten för att diskutera 

verksamhetens mål och individens mål, där ledarna även hjälper 

medarbetarna att utvecklas. Vid dessa samtalen är det viktigt att även 

diskutera medarbetarnas hälsa, både fysiskt och psykiskt välmående. 

 Arbeta för enkelhet i organisationen,  

Ledarna ser till att medarbetarna tar beslut för organisationens bästa. 

Varje medarbetare får en tydlig roll med arbetsuppgifter och 

ansvarsområde. 

 Mänsklighet och förtroende,  

Ledarna har i åtanke att psykosocialt och fysiskt välbefinnande hos 

medarbetarna är en förutsättning för att få effektiva och kreativa 

organisationer. Ömsesidigt förtroende mellan ledare och 

medarbetare är viktigt. 

 Ledaren är synliga och har ett reflektivt personligt ledarskap 

Ledarna är ute i verksamheten och pratar med sina medarbetare om 

både arbetet, privata saker och medarbetarnas välmående. Genom att 

ledarna lär känna sina medarbetare och skapar en relation till dem 

kan förändring av beteende upptäckas. Detta är viktigt för att 

upptäcka om en medarbetare eller arbetsgrupp inte mår bra och 

skapar förutsättningar att sätta in tidiga insatser. 
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 Reflektion personligt ledarskap 

Ledarna vill utveckla och reflekterar över sitt ledarskap utifrån sina 

egna värderingar men även organisationskulturen. Ledaren ska även 

ha en positiv attityd som smittar av sig på arbetsplatsen. 

 

2.1.6 Kvinnligt ledarskap  

Eagly har utfört studier om hur kvinnliga och manliga ledare blir bemötta och 

fann att kvinnliga ledare värderades lägre än sina manliga kollegor trots att de 

hade samma erfarenhet och befattning (Eagly, 1987). 

Eagly fann i sina vidare studier att kvinnliga och manliga prestationer med 

avseende på ledarskapet var skillnaden ytterst liten utan att synen på att 

kvinnorna värderades lägre berodde på organisationens kultur. I organisationer 

med en mer utpräglad maskulinitet presterade kvinnorna sämre än i företag 

med en kultur i linje med kvinnors värderingar (Eagly & Karau, 1991). 

För att en ledare ska lyckas är det viktigt att ledaren uppfattas som en ledare 

och det är anledningen till att kvinnor får det svårare eftersom hon inte 

uppfattas som en ledare av sina manliga kollegor eftersom den manliga 

könsrollen associeras med ledarskapet. Genom att kvinnor möter dessa 

maskulina stereotyper har de svårare att göra karriär inom ledande positioner 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

 

2.1.7 Glastaket 

Det finns ett begrepp kallat glastaket som är ett osynligt hinder för kvinnor att 

nå de högsta positionerna. Det är kulturen i organisationen som utgör glastaket 

och missgynnar kvinnor vad gäller att avancera i organisationen. Glastaket 

beror på att de är kvinnor och inte på att de saknar kunskap eller kompetens. 

(Wahl, 2003). Kvinnorna har inte problem att avancera så länge de inte utgör 

något hot, det är först i makt- eller konkurrenssituationer de stöter på den 

osynliga barriären. Organisationsstrukturen och arbetsklimatet är ofta hindret 

för att kvinnor ska kunna ta steget vidare. Glastaket kan skilja sig åt från 

organisation till organisation, det kan variera på vilken chefsnivåhindret finns. 

De kvinnor som lyckas krossa glastaket och ta sig förbi hindret stöter ofta på 

större svårigheter och press än sina manliga kollegor i sitt fortsatta arbete 

(Wahl, 2003). 

 

2.1.8 Jämställdhet 

Jämställdhet innebär att ha samma rättigheter och skyldigheter inom alla 

betydande delar av livet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan män och 

kvinnor, att de ska ha samma rättigheter och möjligheter att forma sina liv 

(Nationalencyklopedin, 2018). 

Enligt arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning är en jämställd 

arbetsplats när det finns en jämn fördelning bland män och kvinnor (en jämn 

fördelning innebär att 40–60 % är kvinnor) (Arbetsmiljöverket, 2016). 
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2.2 Skanskas organisation 

Skanska har idag ca 9000 medarbetare i Sverige varav 50 procent är 

yrkesmedarbetare och 50 procent tjänstemän. Totalt är det ungefär 18 procent 

kvinnor i organisationen.  Inom produktionen är det 2 procent 

yrkesmedarbetare och 31 procent tjänstemän (Westerberg & Jaegers, 2018). 

 

Skanskas ledningsgrupp i Sverige består av elva personer. I toppen sitter 

Skanska Sveriges vd, Gunnar Hagman, och till sin hjälp i ledningsgruppen har 

han tio personer med olika ansvarsområden, se figur 1. Könsfördelningen inom 

ledningsgruppen är 36 procent kvinnor och 64 procent män (Skanska Sverige 

AB, 2018). 

 

 
Figur 1. Skanskas högsta ledning 

 

Skanskas organisation är uppdelad i regioner och dessa är  i sin tur uppdelade i 

distrikt. Varje distrikt har en distriktschef och beroende på hur stora distrikten 

är har distriktschefen under sig ett antal projektchefer, produktionschefer, 

arbetsledare och yrkesarbetare vilket är de medarbetare som arbetar närmast 

produktionen. Det finns tre nivåer av produktionschefer och två nivåer av 

arbetsledare. (Westerberg & Jaegers, 2018) 

 

2.2.1 Skanskas uppförandekod 

”Code of conduct” är Skankas uppförandekod och en vägledning för hur 

Skanskas medarbetare ska agera mot varandra och andra. Uppförandekoden är 

viktigt för Skanska och är varumärket utåt för hur Skanska ska locka fler 

medarbetare. Uppförandekoden är även viktig för att kunder och partners ska 

välja Skanska att bygga deras projekt. En stark företagskultur minskar risken 

för etiska övertramp som kan leda till att Skanska utesluts från marknaden. 

Oetiskt beteende är aldrig acceptabelt och Skanska vidtar åtgärder omedelbart 

om detta inträffar. Alla på företaget förbinder att följa uppförandekoden. 

Skanska är ledande i branschen och med det anser Skanska att det bör tar ett 
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stort ansvar. Uppförandekoden består av fyra grundstenar, värna om livet, 

agera etiskt och öppet, bli bättre tillsammans och vid kundens sida (Skanska, 

2016). 

 

 Värna om livet  

”Vi arbetar säkert eller inte alls” är ett talesätt på Skanska som 

handlar om att Skanska värnar om människor och aldrig ser mellan 

fingrarna med något som inte är säkert. Det handlar om att främja 

hälsa och välbefinnande och aldrig agera riskfyllt. Skanska värnar 

om kommande generationer genom att alltid välja gröna lösningar.  

 

 Agera etiskt och öppet  

Alla får komma till tals och vi agerar öppet och transparant.  

  

 Bli bättre – tillsammans 

Skanska strävar efter mångfald och inkludering där medarbetarna 

har respekt och förtroende för varandra. Skanska bygger team 

tillsammans med kunder, partners, medarbetare och samhället. 

Skanska är en lärande organisation och delar med sig.  

 

 Vid kundens sida 

Skanska hjälper sina kunder att uppnå deras visioner. Det finns 

strikta policyer och styrdokument om hur affärer ska gå till. 

 

Misstanke om etiska övertramp kan leda till avslutad anställning, och ska 

rapporteras till närmaste chef, dennes överordnade chef eller HR-personal vilka 

i sin tur är skyldig att rapportera det vidare till distriktschefen. Det går även att 

vända sig till det etiska rådet. Etiska rådet är ett råd som finns för hela Skanska 

Sverige, dit alla medarbetare kan vända sig med etiska frågeställningar. Det går 

även anonymt ta kontakt med Skanska Code of Conduct Hotline vilket är en 

koncerngemensam webbtjänst dit alla medarbetare kan vända sig till vid 

misstanke om brott mot uppförandekoden (Skanska, 2016). 

 

Skanskas jämställdhetsarbete är en del av Skanskas arbete med mångfald och 

inkludering och handlar om att alla individer på företaget oavsett sexuell 

läggning, ålder, kön, civilstånd och utbildning ska behandlas lika. Olikheter 

uppmuntras, det vill säga nya idéer och unika synsätt värdesätts. Skanska 

menar att detta leder till bättre lösningar. Alla medarbetare ska behandlas lika 

och alla former av diskriminering, mobbning, trakasserier och ofredande i form 

av sexuella närmande är oacceptabla. I uppförandekoden finns vägledande 

exempel och råd för hur medarbetare kan agera i olika situationer om etiska 

övertramp uppstår. På Skanskas hemsida går att finna följande citat av vd, 

Gunnar Hagman (Skanska, 2018). 
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”För att kunna utveckla morgondagens samhälle måste vi leva våra 

värderingar, och tillsammans främja öppna, inkluderande miljöer för 

såväl våra medarbetare, kunder och brukare”. (Gunnar Hagman vd 

Skanska Sverige) 

 

I tabell 1 redovisas Skanskas mångfaldsmål 2020 för hur många kvinnor 

Skanska ska ha på olika positioner i organisationen och hur det såg ut 2017 

(Westerberg & Jaegers, 2018). 

 
Tabell 1. Skanskas mångfaldsmål 

År 2017 2020 

Kvinnor rekryterade 

bland 

nyutexaminerade 

ingenjörer 

39 % 40 % 

Andelen kvinnor på 

ledande position 1–2* 

12 % 20 % 

Andelen kvinnor på 

ledande position 3–6** 

18 % 30 % 

* Position 1–2. Produktionsledare, produktionschef, projektchef, områdeschef 

**Position 3–6. Produktionschef, projektchef, avdelningschef, distriktschef, regionchef, VD, 

vice VD, direktör 

 

2.2.2 AKS -Affärsnätverk för kvinnor i Skanska 

AKS (Affärsnätverk för kvinnor) startade år 2000 i Skanska. Inom AKS finns 

fyra nätverksgrupper, Norr, Väst, Syd och Mellansverige och deras syfte är att 

lyfta fram kvinnliga förebilder och se till att attrahera fler kvinnor till 

branschen. Alla kvinnor som är anställda på Skanska kan välja att bli 

medlemmar i AKS. Två gånger om året anordnas träffar där det finns möjlighet 

att utbyta erfarenheter och knyta kontakter och samtidigt få möjlighet att 

påverka och utveckla Skanska. Skanska startade denna grupp som en del av 

deras arbete med social hållbarhet genom att öka mångfalden på 

arbetsplatserna (Skanska Sverige AB, 2018). 
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver metod och tillvägagångsätt vid insamling av data. Här 

beskrivs även fördelar, nackdelar och kritiskt granskande av vald metod samt 

etiska aspekter och förhållningssätt. Inledningsvis gjordes en 

litteraturgenomgång för att ta reda på mer om ämnet därefter utfördes studien 

i två delar. En enkätundersökning med snickarlärlingar och elever på 

byggprogrammet och en del med semistrukturerade intervjuer med 12 kvinnor i 

produktionen på Skanska. 

3.1 Forskningsstrategi 

3.1.1 Del 1 

Del ett av studien bygger på metodkombination. Metodkombination innebär att 

flera metoder används för att mäta samma sak. För att besvara frågan hur fler 

kvinnor ska lockas till produktionen ansåg vi att tvärsnittsstudie var en bra 

strategi. Tvärsnittsstudie innebär en bred täckning som ska ge en överblick och 

vid en bestämd tidpunkt. Denna del kompletterades därefter med intervjuer 

med kvinnor i byggbranschen. På så vis kan vi kontrollera resultatet från en 

metod med en annan. Genom att olika metoder ger likvärdiga resultat kan 

forskaren anta att resultaten är riktiga. Fler metoder kan förbättra 

forskningsfyndet genom att ge en mer fullständig bild av det som studeras 

(Denscombe, 2009). 

 

3.1.2 Del 2 

För att besvara frågan hur kvinnor upplever sin arbetsvardag på Skanska och 

vad som behöver göras för att förbättra arbetssituationen så att fler väljer att 

stanna har fallstudie använts som metodik. En fallstudie innebär att ett specifikt 

fall undersöks där företeelser i verkliga sammanhang studeras. Vid fallstudier 

finns ett intresse att göra en djupdykning i ett ämne för att söka förklaring 

istället för att uppnå bredd. Denna fallstudie undersöker kvinnors 

arbetssituation i en region på Skanska. Ofta fokuserar fallstudier på sociala 

relationer och processer för de fall som undersöks (Denscombe, 2009). En 

vanlig insamlingsmetod är intervjuer, observationer och enkäter. Enligt 

Denscombe (2009) är en viktig faktor för att en fallstudie ska vara relevant är 

att det som ska undersökas är väl avgränsat som i det här fallet, kvinnor som 

arbetar eller har arbetat inom produktionen på en vald region på Skanska. 

Fallstudie kändes relevant för vår undersökning för att få en helhetsbild om 

kvinnors situation hos Skanska. Studien grundar sig på att få en djup förståelse 

av en viss del av organisationen. Andra anledningar är att få fram kvinnornas 

egna upplevelser, tankar och åsikter kring sin arbetssituation.  

Det är önskvärt vid en fallstudie att åstadkomma triangulering det vill säga 

där intervjuerna kompletterats med enkäter och även observationer. 

Triangulering innebär att fenomenet betraktas från mer en ett perspektiv för att 

få en bättre förståelse genom att det som undersöks betraktas från flera håll 
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(Denscombe, 2009). Triangulering används dock inte på grund av tidsramen 

för denna studie. Däremot används informantstriangulering för att få svar på 

frågan om hur fler ska söka sig till produktionen. Informanttriangulering 

innebär att data jämförs mellan olika informanter (respondenter) som i det här 

fallet är indelat tre grupper, elever, snickarlärlingar och anställda på Skanska 

(Denscombe, 2009). 

3.2 Datainsamling 

Till att börja med gjordes en litteraturgenomgång eftersom vi ansåg att det 

fanns en del studier vilket bedömdes vara relevant för ämnet och som sedan 

kunde jämföras med vår egen forskning. Det var även relevant för att kunna 

utföra bra enkäter och intervjuer genom att ha en god grund i ämnet och 

därmed kunna dra erfarenheter från redan existerande forskning. Vi har valt att 

utföra två former av datainsamling, enkätundersökning och intervjuer. 

Den första delen av studien har enkäter valts som datainsamling. Enkäter 

lämpar sig bra när forskaren vill nå ut till många och forskaren undviker även 

intervjuareffekten det vill säga att intervjuaren påverkar respondentens svar. 

Nackdelen är att inte följdfrågor kan ställas eller om respondenterna har några 

funderingar eller frågor. Därför har vi försökt att säkerställa att frågorna är 

klara och tydliga. Det är även svårt att ställa för många frågor samt finns risken 

att enkäterna bara är delvis besvarade. Vi har valt enkäter med öppna frågor för 

att respondenterna kan uttrycka sig med egna ord vilket även ger utrymme för 

ovanliga och oförutsägbara svar. Frågorna leder inte tankarna till någon 

speciell riktning (Bryman, 2011). 

Därefter har vi valt kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer 

med tolv kvinnliga tjänstemän, tio arbetsledare och tre produktionschefer i en 

utvald region på Skanska. Två av respondenterna har lämnat produktionen. 

Intervjuer lämpar sig bra när information om människors erfarenheter, känslor 

och uppfattningar ska studeras mer djupgående. Vissa frågor kan även 

uppfattas känsliga vilket också talar för intervjuer då forskaren kan vara mer 

försiktig och hänsynsfull och kan uppmuntra respondenterna att tala om 

personliga och känsliga frågor (Denscombe, 2009). För att ta hänsyn till detta 

ställdes känsliga frågor i slutet på intervjun eller om respondenten själv var 

inne på ämnet. Av samma anledning var det viktigt att ha enskilda intervjuer på 

enskild plats för att respondenterna inte skulle influeras av andra och våga 

svara ärligt. Semistrukturerade intervjuer är lämpliga för ändamålet eftersom 

den fungerar bra för att ge en djupare förståelse för hur kvinnor i 

byggbranschen inom produktionen upplever sin arbetssituation på en 

mansdominerad arbetsplats.  

Nackdel med intervju är att respondent kan påverkas av den så kallade 

intervjueffekten vilket enligt Denscombe (2009) är när respondenten inte vågar 

svara helt ärligt eller för att ämnet är känsligt. Fördelen med intervjuer är att 

otydligheter i frågan kan redogöras samt kan följdfrågor ställas (Denscombe, 

2009). 
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Ett annat alternativ hade varit att utföra enkäter. Enkäter lämpar sig bra när 

informations som efterfrågas är okomplicerad, när respondenterna förväntas 

förstå frågan och när standardiserade data efterfrågas (Denscombe, 2009). 

Vilket kändes relevant att använda för den första delen av studien. Syftet med 

den andra delen av studien kräver mer uttömmande svar med djupgående 

tolkningar vilket vi därmed bedömde att intervjuer var den mest lämpliga 

metoden.  

3.3 Arbetssätt 

Studien bygger på att respondenternas svar tolkas och analyseras och därefter 

kopplas och jämförs med tidigare forskning. Litteraturstudierna har använts 

utifrån relevansen av respondenternas svar och dessa har därefter analyserats 

till ett resultat. Inom forskningen finns olika arbetssätt att utföra en studie, 

deduktivt, induktivt och abduktiv vilket beskriver hur teori och empiri ska 

behandlas och tolkas i förhållande till varandra. Deduktivt arbetssätt utgår från 

teori där hypoteser testas mot verkligheten via empiri. Induktivt arbetssätt utgår 

istället från empiri, det vill säga där slutsatser dras med hjälp av empiri. Denna 

studie är en blandning av dessa eftersom den bygger på teorier och tidigare 

forskning i resonemanget och blandar dessa med resultatet från intervjuerna 

och kan därmed beskrivas som ett abduktivt arbetssätt (Hörte, 2010). Svaren 

från respondenterna sorteras in i olika teman. Citat valdes i den omfattningen 

för att beskriva och förstärka resultatet genom att fånga upp det väsentliga och 

återkommande svar. Men även citat som förekom mer sällen har valds. Empiri 

och teori jämfördes och slutsatser kunde därefter tas med avseende på dessa.  

3.4 Urval 

Del1. 

Deltagare för enkätundersökningen har inriktat sig på två grupper.  

Den ena gruppen har varit kvinnliga snickarlärlingar från Stockholm. De går 

just nu ett lärlingsprogram på JM speciellt framtaget för kvinnor. De kvinnor 

som är med i önskersökningen är totalt fyra stycken.   

Den andra gruppen har varit studenter från byggnadsprogrammet på 

Törnströmska gymnasiet i Karlskrona. Studenterna är blandade från årkurs ett 

till tre. 

 

Del 2. 

Tolv kvinnor inom produktionen i byggbranschen valdes och alla arbetar eller 

har arbetat på Skanska. Det var viktigt för oss att få kandidater med varierande 

erfarenhet och ålder. Denna urvalsprocess togs fram dels via egna kontakter 

men även med hjälp av HR-personal för att få lämpliga kandidater. Detta kallas 

för snöbollsurval och innebär att forskaren först tar kontakt med en person som 

tar ut lämpliga kandidater för studien. Det var viktigt att få kandidater med 

bredd och som är villiga att dela med sig.  
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Efter sex intervjuer noterades att återupprepande svar framkom vilket 

medförde att de sista fyra intervjuerna egentligen inte tillförde något utan 

bekräftade det som sagts i tidigare intervjuer. Därför transkriberades inte de 

sista intervjuerna på grund av tidsbrist utan fokus lades på att analysera 

materialet från de första intervjuerna. 

3.5 Litteraturstudie 
Litteraturstudien bestod av att vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter som 

vi fann via databasen Arbline, Byggdoks kunskapsbank 1966-2006, DiVA - 

Digitala Vetenskapliga Arkivet tillgänglig via Mittuniversitet. Vi fann även 

referenser från tidigare studiers referenser som berör ämnet. Vi har även använt 

oss av sökningar på Google. Nyckelord vid sökandet bestod av jargong, 

machokultur, kvinna i byggbranschen, jämställdhet, ledarskap, kvinnligt 

ledarskap och arbetsmiljö. All sökning utfördes under våren 2018 från april till 

maj. 

3.6 Intervjumetod 

Samtliga intervjuer utfördes genom telefonmöten eller personliga möten på 

föreslagen plats från respondenterna ofta i anslutning till respondenternas 

arbetsplats. Respondenterna blev kontaktade via mail där de fick en kort 

information om syftet och att intervjun kommer att spelas in. En så kallad 

semistrukturerad intervju innebär att en intervju följer en mall men med 

möjlighet att ställa följdfrågor utöver denna mall (Dalen, 2008). Intervjuguiden 

innehåller centrala teman som täcker de viktigaste områdena. Det var viktigt att 

få respondenten att må bra och känna sig avslappnad vilket betyder att mer 

känsloladdade frågor bör lämnas till slutet av intervjun (Dalen, 2008). 

Intervjuguiden arbetades fram tillsammans efter att ha läst på om ämnet dels 

genom litteraturstider, tidigare forskning och genom att studera hur läget ser ut 

på Skanska idag. Intervjuerna utfördes enskilt och dessa spelades in men 

kompletterades med anteckningar för att få med känslointryck och gester. 

Därefter transkriberades dessa och längden på intervjun varierade mellan 40 till 

60 minuter. Alla respondenter informerades om att all inspelning enbart skulle 

användas till forskning för att alla skulle känna sig trygga och avslappnade 

(Dalen, 2008). 

Intervjuguiden i bilaga A följdes i den ordning som kändes lämplig under 

intervjuns gång och följdfrågor ställdes som kändes relevanta.  

3.7 Analysmetod 
Vi har valt att använda oss av tematisk kategorisering (Denscombe, 2009). 

Intervjuerna transkriberades i Word. Därefter kodades materialet utifrån olika 

valda teman som vi uppfattade respondenterna behandlade. Valda teman blev 

jargong, arbetsgivare och medarbetare, jämställdhet samt ledarskap och fler 

kvinnor i branschen. Vi valde att plocka ut det respondenterna sa och skrev ner 

det i ett dokument för respektive tema. Tillslut hade vi ett dokument för varje 

tema med flera citat och därefter lästes allt igenom för att bekanta sig med 

http://bibweb.hh.se/byggdok/
http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
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materialet. Därefter parades citat ihop som behandlade samma ämne och citat 

som var återkommande plockades bort. När alla citat hade hamnat i rätt tema 

och mönster var funna sammanställdes detta i rapporten, detta är presenterat i 

del 2 resultatdelen. 

3.8 Kritisk granskning 

En kvalitativ studie med intervjuer har både fördelar och nackdelar. 

Nackdelarna är att det kan vara svårt att uppnå tillförlitlighet genom att 

respondentens svar feltolkas och att det kan vara svårt att bibehålla en objektiv 

syn samt att forskarens egna synpunkter och värderingar tas med i svaren. 

Detta har tagits i åtanke i denna studie och vi har varit noga med att försöka ha 

en neutral och transparant inställning. En annan svårighet är den så kallade 

intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att respondenten anpassar sina 

svar utifrån vad de tror forskaren vill höra (Denscombe, 2009). 

För att forskningen ska kunna upprepas är det nödvändigt att utföra en 

studie med hög reliabilitet det vill säga utförs studien med samma metod igen 

bör samma resultat uppnås. För att uppnå högre reliabilitet har en intervjuguide 

utformats. Validitet innebär studiens giltighet och mäter att det som undersöks 

verkligen undersöks. Forskarens tolkningar av respondenternas svar har stor 

betydelse för resultatet. För att öka validiteten i studien har tolv respondenter 

valts och bedömts som ett bra underlag för forskningen och kunna dra 

slutsatser från. För att öka validiteten ytterligare spelades alla intervjuer in. 

En större helhetsbild fås genom att öka antalet respondenter som lämnat 

branschen men på grund av arbetets omfattning och svårigheten att finna dessa 

personer är endast två med i studien. Eftersom forskarna själva är kvinnor på 

väg in i branschen kan risken finnas att respondenterna vill ge en mer positiv 

bild av verkligheten än vad som egentligen är fallet. För att minska denna risk 

var vi noga med att inte berätta att vi är anställda eller ska börja vår anställning 

på företaget. 

3.9 Etiska aspekter 

I denna studie har vetenskapsrådets etiska regler tillämpats där det finns fyra 

huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet betyder att respondenterna får reda på vad 

syftet är och vad villkoren är för deras deltagande. De informerades om att det 

är frivilligt och kan avbryta deltagandet när de vill. Samtyckekravet innebär 

bland annat att de har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de ska 

delta. De fick själva bestämma plats och tid för intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet betyder att information om respondenterna inte ska 

kunna spåras, speciellt vid information som kan uppfattas känslig. Genom att 

försvåra möjligheten att kunna spåra respondenterna det vill säga om det 

kommer fram information under intervjuerna som medför att det går att spåra 

tas denna information inte med i rapporten. Transkriptet från intervjuarna tas 

inte med i denna rapport för att minska på risken att informanterna ska kunna 

identifieras. Nyttjandekravet innebär att det inte får lånas ut eller användas till 
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annat syfte. Alla ljudfiler raderades efter inlämnad rapport och inga 

personuppgifter sparades. De fick även information om att de kunde få ta del 

av resultatet om så önskades (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.10 Arbetsfördelning 

Båda författarna har utfört litteraturstudier och sökt teorier relevanta för ämnet, 

sedan tog vi gemensamt fram en metod för studien. Därefter delades arbetet 

upp genom att Johanna ansvarade för utförandet och resultatet av enkäterna 

och Therese för utförandet och resultatet från intervjuerna. Vi har därefter båda 

fört diskussion kring ämnet och kommit fram till slutsatser och 

rekommendationer. 
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4 Resultatredovisning 

Resultatet består av två delar. Den första delen presenterar resultatet från 

enkäterna och den andra delen presenteras resultatet från intervjuerna 

uppdelat på olika teman. 

4.1 Del 1 – Enkätundersökning 

4.1.1 Att vara kvinnlig snickarlärling  

Syftet med lärlingsprogrammet är att öppna möjligheter för fler kvinnor att bli 

yrkesarbetare och samtidigt öka antalet kvinnliga hanterverkare på JM.  

   Kvinnorna som deltagit i vår enkätundersökning har tillsammans 

startat ”Snickarpodden”, där de vill inspirera fler kvinnor att söka sig till 

byggbranschen.  

De är alla 20–30 år och har haft andra yrken och jobb tidigare. De har bland 

annat arbetet som säljare, vårdbiträde, florist och brevbärare.  

Det som fick dem att söka till lärlingsprogrammet var framför allt att de ville 

testa på någonting nytt och tyckte det var spännande med en utmaning. Alla 

trivs mycket bra och vill fortsätta inom byggbranschen efter lärlingstiden.  

Kvinnorna har sin lärlingstid utspritt på JM’s olika arbetsplatser.  

   Enligt svar på enkäterna är könsfördelningen på arbetsplatserna väldigt 

ojämställd. I många fall har de varit ensam kvinnlig hantverkare på sina 

arbetsplatser men däremot har det funnits fler kvinnor i produktionsledningen.  

   De har bemötts positivt och med respekt ute på sina arbetsplatser. I vissa fall 

med en förvåning att de är kvinnliga hantverkare och de får samtidigt bra 

feedback. Samarbetet med kollegor har också fungerat bra och alla är nöjda 

med den introduktion de fått. Kvinnorna är eniga om att fler kvinnor och tjejer 

bör söka till byggbranschen. Det är en av anledningarna till att de tillsammans 

skapat ”Snickarpodden” där de vill inspirera fler tjejer att söka sig till 

branschen. De vill bland annat slå hål på myter om branschen, ta med lyssnaren 

ut på bygget och vara ärliga och uppriktiga.  

   Det som har varit den största utmaningen enligt alla och där det finns en stor 

utvecklingspotential är byggbodarna. De är bland annat inte anpassade för 

enskilt ombyte, speciellt inte om det finns flera som vill byta om enskilt. 

Kvinnorna tycker också att planeringen i bodarna kan förbättras.  

 

 

4.1.2 Byggnadsprogrammet 

Del två av enkätundersökningen består av en undersökning riktad till 

gymnasieelever på Byggnadsprogrammet i Karlskrona.  

Undersökningen har främst inriktat sig till elever i årkurs ett och tre. Detta för 

att kunna se skillnaden i hur eleverna utvecklas under gymnasietiden. I årskurs 

ett läser alla med samma inriktning och testar olika delar inom byggbranschen. 

I årskurs två väljer de sedan inriktning och blir mer specificerade mot ett yrke 

exempelvis plåtslagare, målare, betongarbetare eller snickare. 
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De flesta har valt att söka till byggbranschen för att de vill arbeta praktiskt och 

för att de har familj som själva arbetar inom branschen.  

 
Tabell. 2 Sammanställning från respondenter på Byggnadsprogrammet  

 
Frågeställningar  ÅK1 ÅK2 ÅK3 

Antal deltagare totalt 43st 4st 23st 

Tjejer 2st 1st 1st 

Killar 41st 3st 22st 

Ålder 16-18år 17-19år 18-19år 

Funderat på att byta utbildning  8st 1st 4st 

Behandlats annorlunda eller ej likvärdigt 4st 0st 0st 

Vill fortsätta inom byggbranschen  37st 4st 20st 

Funderat på att söka sig till Skanska 4st 1st 2st 

 

Könsfördelningen i klasserna är inte jämn. I årskurs ett är det ungefär fem 

procent tjejer och i årskurs tre är det cirka fyra procent. Majoriteten av 

respondenterna ställer sig positiva till att en utveckling av könsfördelning 

förbättras i byggbranschen.  

De respondenter som känt sig annorlunda behandlade har övervägande handlat 

om killar som tycker att de någon gång blivit åsidosatta jämfört med tjejer och 

att de har upplevt att de som kan mest också prioriteras mest i 

undervisningssyfte och uppmärksamhet från läraren. 
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Figur. 1 Funderat på att byta utbildning 

 
Totalt sett är det 13 personer som funderat på att byta utbildning i ÅK 1-3.  

De personer som har funderat på att byta utbildning har till största del tvekat på 

sitt yrkesval, de har bland annat funderat på att byta program till sjöfart eller 

samhällsprogrammet. 

 

 
Figur. 2 Vill fortsätta arbeta inom byggbranschen 

 
Andelen elever som vill fortsätta arbeta inom byggbranschen är övervägande 

störst. Många har redan fått jobb och anställning.   
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Det som många av respondenterna tycker är viktigt när de kommer ut i 

yrkeslivet är att det ska vara god stämning på arbetsplatsen, att de känner sig 

förberedda med rätt kunskap och att de får en bra lön.  

 

 
Figur. 3 Funderat på att söka sig till Skanska 

 
Största delen av respondenterna har hört talas om och vet vad Skanska är men 

en väldigt liten del har övervägt att söka sig till företaget.  Den främsta 

anledningen till detta är att det är få som vill jobba på ett stort företag. De 

upplever företaget som strikt och risk för att få monotona arbetsuppgifter. Det 

är även många som vill söka sig till tjänster som Skanska inte kan erbjuda.  

   De som däremot har funderat på att söka till Skanska tycker att det är positivt 

med ett stort företag och ser mycket positivt på säkerhetsarbetet som Skanska 

driver.  

 

4.1.3 Utvecklingspotential för byggbranschen 

På frågan om utvecklingen av byggbranschen och vad som kan förbättras för 

att öka andelen och intresset hos kvinnor anser kvinnliga snickarlärlingar 

följande; 

    

” Jag tror att hela samhället måste förändras, ända från att barnen går på 

förskola. Vuxna måste göra det lika självklart för tjejer att välja bygg som det 

är för killar, samma sak för en kille att tex gå floristlinjen. Skolorna bör också 

satsa på detta inför val av gymnasium. ” 

 

”Uppmärksamma byggbranschen i högstadiet och skicka ut oss tjejer till 

skolorna för att visa att vi finns. Inte låta en kille stå där och berätta att det 
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finns tjejer. Tror det är mer inspirerande för tjejerna att det kommer en tjej till 

skolan.” 
 

Eleverna på byggnadsprogrammet fick samma fråga. 

Många tycker att den så kallade machokulturen behöver försvinna och att man 

behöver informera tjejer att denna kultur är på väg bort. Stor vikt bör även 

läggas på att informera mer om branschen för att skapa ett större intresse hos 

tjejer. Respondenterna från byggnadsprogrammet svarar bland annat:  

 

”Mer anpassning, egna omklädningsrum till tjejer”.  

 

”Kanske ändra dom förutfattade meningarna som finns. T.ex. att det är bara 

för killar och att det är slappt och lågutbildade” . 

 

”Mer positiv attityd och samarbete, utan fördomar”.  

 

”Fler kvinnliga bygglärare”. 

 

”Kanske en klass med bara tjejer”.  

 

”Mer information om vad bygg är och vad det står för. Samt att det finns tjejer 

som trivs”.  

 

Det handlar mycket om att i tidigt skede sprida informationen kring vad 

byggnadsprogrammet innebär och att det finns tjejer inom branschen som trivs 

som yrkesarbetare.  

4.2 Del 2 - Intervjuer 

4.2.1 Intervjupersonerna  

Alla respondenter arbetar eller har arbetat på Skanska. Totalt har tolv intervjuer 

utförts med, tio arbetsledare och fyra produktionschefer varav två har lämnat 

företaget eller bytt tjänst inom företaget. Arbetsledarna har arbetat på Skanska 

mellan ett och fyra år och produktionscheferna mellan fem och tjugo år. 

Flertalet av respondenterna har en förälder som är hantverkare och har därmed 

varit i kontakt med branschen på något sätt under barndomen. Många av 

respondenterna har redan under skolåldern och gymnasietiden fått upp ögonen 

för byggbranschen. De har antingen gått Skanskagymnasiets fjärde tekniska 

år1, gått på högskola, yrkeshögskola eller yrkesgymnasium med 

bygginriktning. Ungefär hälften av de intervjuade har fått sin anställning 

genom att tidigare praktisera på Skanska. Några av respondenterna har gått 

Skanskas P3-program som är ett program som studenter på högskolorna kan 

                                                 
1 Ett fjärde tekniskt år efter gymnasieutbildning som är en yrkesutbildning med syfte att kunna 

gå direkt ut i arbetslivet. 
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söka sista året av studierna med syfte att lära sig mer om Skanska och få prova 

på praktik i produktionen.  

 

4.2.2 Arbetsgivare och medarbetare 

Respondenterna anser att en attraktiv arbetsgivare ser individen och dess 

behov. Det är viktigt att känna sig behövd, att det finns varierande och 

utmanande arbetsuppgifter och stöd vid behov. Det är viktigt med balans 

mellan privatliv och arbetsliv och ha ett öppet klimat angående flexibla 

arbetstider. Att ha en arbetsgivare som ser till individens individuella mål och 

utveckling är viktigt genom uppföljning och utvecklingssamtal. En annan 

viktig aspekt är förmåner, friskvård och att trivas med kollegor. 

Samtliga respondenter anser att Skanska erbjuder goda 

utvecklingsmöjligheter genom olika former av kompetensutveckling, 

karriärsutveckling och nätverksträffar. Kompetensutveckling genom 

utbildningar, karriärsutveckling genom att kunna påverka och forma sin egen 

utveckling i önskad takt och val i karriären samt nätverksträffar för att kunna 

utbyta idéer och erfarenheter. En av respondenterna är medlem i AKS, 

affärsnätverk för kvinnor på Skanska, men har aldrig varit med på en träff och 

flertalet visste inte var det var. De flesta anser ändå att de tycker det är viktigt 

att få valmöjligheten att vara med. Ett par respondenter är med i teknikkvinnor, 

en Facebookgrupp där kvinnor med ingenjörsutbildning delar erfarenheter och 

stöttar varandra i svåra situationer och frågor. 

Alla som börjar på Skanska går en utbildning i Skanskas 

uppförandekod ”code of conduct” och tjänstemän går även andra utbildningar, 

bland annat BAM, (Bättre arbetsmiljö). Alla anser företaget präglas 

uppförandekoden är präglad i företaget och att det är sällsynt att Skanskas egna 

medarbetare bryter mot den men det förekommer både från egna medarbetare 

och underentreprenörer. Förutom att alla medarbetare årligen uppdateras 

genom att gå en utbildning i ”code of conduct” i form av e-utbildning 

genomför företaget så kallade ”etikstopp” där olika former av övertramp 

diskuteras och hur dessa kan undvikas ute på arbetsplatserna. Detta anser alla 

respondenter är bra för att ständigt påminnas om att värdegrunden är viktigt 

speciellt för alla yrkesarbetare och underentreprenörer ute på byggena. De 

flesta tycker det är en trygghet att ha värdegrunden i ryggen vid de tillfällen de 

har behövt säga ifrån. Alla respondenter är nöjda med Skanskas värdegrund. 

Alla respondenter är överens om att Skanska är bra inom området jämställdhet 

men medger att det fortfarande saknas omklädningsrum för kvinnor. 

Respondenterna själva löser ombytet på kontoret, på en toalett eller byter om 

tillsammans med männen. Detta ser kvinnorna dock inte som något problem 

utan skulle de önska en annan lösning är alla villiga att hjälpa till. En 

respondent förklarar problemet vidare med att hon tycker det är lika viktigt att 

slippa se männen byta om som att själv visa sig naken. Detta kan vara ett 

problem i flertalet bodar som de ser ut idag. Alla kvinnor är överens om att det 

är få kvinnor på arbetsplatserna och en bod för enbart kvinnor skulle kosta 

pengar och kvinnorna vill inte själva vara anledningen till denna kostnad. 
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De flesta respondenteter tycker att Skanska är en attraktiv arbetsgivare för 

att de finns många möjligheter till karriärsutveckling och alla olika val som 

finns inom företaget. Det finns möjlighet att ändra sig och välja andra vägar 

genom att gå internutbildningar inom företaget. 

 

”Det är viktigt att känna att man kan utvecklas och det är det jag älskar 

mest med Skanska det finns inte några begränsningar och det är ingen 

som säger till mig vad jag får och inte får i den bemärkelsen”  

 

 I det fall där respondenten valt att lämna Skanska är det bland annat denna 

parameter som upplevdes som ett problem.  

 

”Jag kände att jag stod och stampade och jag såg andra mer oerfarna gå 

förbi jag tog detta med chefen men det var inget som hände detta gjorde 

att jag valde att se mig omkring efter något annat. Jag kände mig inte 

uppskattad och valde därför att sluta. I samband med detta valde chefen 

att avgå så det kan hända att jag föll mellan stolarna men jag hade känt 

så en tid så när det dök upp ett annat spännande erbjudande valde jag att 

ta det.” (före detta anställd på Skanska) 

 

Det stöd som erbjuds varierar och vissa tycker att de fick det stöd de behövde i 

början medan andra utrycker att de kastades in i rollen. Numera får alla 

nyanställda på Skanska en mentor men dialogen till denna varierar. En 

respondent fick en tung start på karriären på grund av att arbetsgruppen inte 

fungerade. Med initiativ från henne själv fick hon stöttning från chef och annan 

personal på Skanska som vidtog åtgärder omedelbart. En annan svårighet med 

mentorskapet är att kontakten är svår att veta hur den ska se ut. Vissa har även 

en mentor på annan ort vilket också försvårar kontakten. En annan respondent 

berättade att det inte var någon skillnad på en uttalad mentor eller någon annan 

anställd på företaget utan kände att hon kunde prata med vem som helst.  

En respondent som är kvar på företaget men lämnat produktionen berättar 

om sin tid som tuff. Här är hennes beskrivning av situationen; 

 

 ”Jag veckopendlade till ett större projekt och där var det mycket 

utländsk arbetskraft men även egna YA. Jag hamnade inte rätt i 

arbetsgruppen. Jag fick Facebookförfrågningar, blev uppringd på mitt 

privata nummer, fick porrtidningar och det tafsades på mig. Jag bad min 

PC att ta över delar av mina arbetsuppgifter för att slippa samarbeta 

med dem men jag berättade inte för någon. Jag kände inte att jag ville 

dra igång något stort som skulle leda till något sämre. Jag önskar i 

efterhand att jag skulle vågat berätta men jag var rädd att det skulle leda 

till något ännu värre. Det handlade egentligen om några få UE och YA 

som fick mig att må dåligt men eftersom jag inte berättade så fick ingen 

heller veta hur det låg till ” 
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Tystnaden beskriver hon som att hon var orolig för vad som skulle hända. 

Hon ansåg att de som utsatte henne för trakasserier istället skulle gå bakom 

hennes rygg och det skulle kännas värre. Hon vet att Skanska skulle vidta 

åtgärder direkt men inte på vilket sätt och var oroligt för konsekvenserna. På 

frågan om vad som skulle gjorts med facit i hand var svår att besvara men hon 

tror det hade underlättat om chefen hade pressat henne mer om hur hon hade 

det på jobbet. Hon utrycker det på följande sätt; 

 

”Det hade underlättat om en chef ställt de frågorna och är man så 

tilltufsad som jag var då och börjar gråta så förstår de hur jag faktiskt 

har det. Då hade det varit väldigt uppenbart men jag lyckades undvika 

de frågorna.” 

 

En annan kommentar hon fick tidigt i karriären som etsats sig fast hos henne 

och präglat henne senare i karriären är; 

 

”Välkommen in i skämtbranschen, vissa saker måste man tåla. Den 

kommentaren var bara klumpigt uttryckt för han är egentligen en väldigt 

kärvänlig gubbe men det var inte stöttande direkt och det var en ganska stor 

anledning att jag inte gick vidare med att anmäla det vidare enligt Skanskas 

uppförandekod.” 

 

En hel del respondenter uttryckte att den första tiden kunde varit bättre 

främst genom att få hjälp med praktiska saker. Det hade underlättat att få dator, 

mobil och hur inrapportering av tid hade fungerat. Alla uttryckte att de ändå 

förr eller senare kommit in i arbetsrutinerna bra men en tydligare ”inskolning” 

hade underlättat. Det hade även underlättat om det funnits någon att ställa 

alla ”dumma” frågor till. 

En respondent kände att det gick lite fort de första åren. Hon kände att när 

möjligheten kom att gå vidare i karriären ville hon testa. Med facit i hand 

skulle hon inte hoppat på det med anledningen att det blev för hög belastning 

för henne. Hon poängterar att det inte var krav från Skanska som gjorde att det 

tillslut blev ohållbart utan att det var kraven på sig själv att prestera som gjorde 

att hon blev sjukskriven till slut. En annan respondent medger att hon tenderar 

att vara en duktig flicka och vill visa framfötterna men tror det mer beror på 

hennes egna krav än krav från omgivningen.   

Flertalet respondenter beskriver det positiva med branschen genom att de är 

där det händer, det är varierande, de få arbeta i team med människor och de 

gillar att skapa.  

 

4.2.3 Balans mellan privatliv och jobb 

Alla uttrycker att balans i livet är viktigt. De tycker inte detta är något problem 

som det ser ut just nu. En respondent tycker att hon har intensiva toppar i 

arbetet, när jobbet tar mycket tid och det kan vara svårt att släppa jobbet efter 

arbetsdagens slut. Hon säger vidare att detta inte är något bestående utan att 
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dessa perioder ofta är korta intensiva och är en del av charmen och utmaningen 

med jobbet också. Flera uttrycker dock att de inte har några barn och menar att 

det förmodligen hade försvårat situationen eftersom flexibiliteten minskar med 

barn på grund av hämtning och lämning på förskola. De berättar dock att de har 

kollegor som vissa fasta dagar i veckan kommer senare eller går tidigare på 

grund av hämtning och lämning av barn. En respondent säger att hon hade en 

kollega som lämnade produktionen när hon skaffade barn för att hon uttryckt 

att det var svårare att kombinera med familjelivet. Det var inte så att hon hade 

känt press från Skanska att de var ett problem utan hon tyckte själv att det var 

jobbigt att missa morgonmötena.  

 

”Periodvis när man jobbar inom produktion har man ganska stora 

toppar. Det är klart att under dessa pressade perioderna behöver man 

jobba mer och kanske svårt att stänga av jobbet på samma sätt. Det är 

också en del av charmen, att det är toppar och dalar. När det är en tuff 

period är det bara en kort tid och då är det ofta kul under dessa 

utmaningar. Speciellt när man vet att det inte är för evigt och på det viset 

kan man hålla en bra balans.” 

 

Alla respondenter kan se en framtid inom produktionen men vill inte bestämma 

sig nu, de trivs på företaget och kan tänka sig prova andra saker vilket det ser 

som en stor möjlighet på Skanska.  

Skanska arbetar aktivt med att skapa god stämning i arbetsgruppen. Dels 

genom att förankra en tydlig kultur och uppförandekod men även genom aktivt 

deltagande av arbetstagaren att förbättra gemenskapen i gruppen. Många 

distrikt har så kallade trivseltävlingar. Varje månad skickas det ut uppgifter till 

arbetsplatserna som vid genomförande generar i poäng. Den arbetsplats som 

samlat flest poäng får en tårta vid månadens slut och de fjorton som får flest 

individuella poäng i distriktet efter genomförd period får åka på en miniresa 

tillsammans. Många uppfattade att de fanns motstånd till detta i början men att 

det numera bara är positivt och uppskattat. Många arbetsplatser anordnar även 

fasta dagar med gemensam fika eller grillning och det förekommer även 

aktiviteter efter arbetstid.  

 

4.2.4 Ledarskap 

Alla uttrycker att ledarskapet är viktigt. Ledarskapet och stödet runtomkring 

ser väldigt olika ut för respondenterna. Vissa uttrycker att de har mest kontakt 

med sin produktionschef andra med sin projektchef och någon med sin 

distriktschef och andra uttrycker att de inte har någon kontakt alls förutom 

under de årliga medarbetarsamtalen. De flesta uttrycker att de är tryggt att ha 

sin chef som stöd vid det dagliga arbetet. Det underlättar även för de beslut de 

tar med vetskapen att chefen har sitt fulla förtroende för dem.  

De flesta uttrycker att det främst är de närmaste människorna runtomkring 

som funnits som stöd. Det vill säga arbetsledare, produktionschefer eller 
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yrkesmedarbetarna men poängterar fortfarande att det är viktigt att ha en chef 

som visar stöttning.  

 

”Chefen har varit jätteviktig, det har varit a och o. Jag vet att min chef 

backar upp mig i vad som helst och det är jätteskönt att ha den 

tryggheten. Det är bland annat chefen som pushat och stöttat mig att gå 

vidare i min karriär” 

 

En respondent berättade att hon saknade stöd från sina chefer. Hon fick en ny 

produktionschef under projektet och projektchefen höll till i ett annat distrikt 

och de träffades sällan. Hon förklarade att det förmodligen var en av 

anledningarna att hon inte hade en bra upplevelse från det projektet. Hon 

gjorde ett försök att berätta vid ett tillfälle om en situation men ville samtidigt 

inte visa sig svag. Hon pratade därefter aldrig med sina chefer om att hon hade 

det jobbigt men hade cheferna frågat, hade de med största sannolikhet upptäckt 

att hon vantrivdes.   

 

4.2.5 Personligt ledarskap och framgång 

Många av respondenterna är överens om att det inte har problem med att utföra 

sitt ledarskap på grund av att de är kvinna. De tycker att de får sin röst hörd 

men det förekommer situationer när så inte är fallet. Det beror främst på att det 

finns någon annan i gruppen med mer erfarenhet vars beslut väger tyngre. En 

respondent hade en beställare vid ett tillfälle vilken inte ville förstå hennes 

beslut på hur ett byggmoment skulle genomföras och hon fick därefter arga 

mail skickat till sig och sin chef. Hon förklarade situationen på följande sätt; 

 

”Jag är inte orolig för att andra inte lyssnar eller tror på mig och 

situationer förekommer när man inte har förståelse för det jag beslutar 

men det förekommer aldrig från mina egna YA. De känner mig och vet 

vad jag kan. Jag hade en mindre konflikt med en beställare som inte var 

helt nöjd med hur vi löste ett moment. Men hans lösning var inte enligt 

byggnormen och jag stod på mig. Jag fick sedan arga mail skickade till 

mig men min chef sa att det jag gjorde var helt rätt och jag vet att jag 

alltid har det stödet bakom mig” 

 

Många av respondenterna menar att de parametrar som är viktiga för att de ska 

trivas och lyckas är att de varit nyfikna, intresserade och att de har en stöttande 

omgivning som tror på dem. De tror även att det har betydelse att de har en bra 

självkänsla och självförtroende vilket gör att de i många situationer vågar.  

En respondent berättar att hon själv varit den stora drivkraften i sin 

karriärsutveckling genom att hon själv har sökt ett kontaktnät och de 

utbildningar hon känt att hon saknat. Hon menar att framgång bygger på egen 

drivkraft och vilja att utvecklas. Det har egentligen inte varit någon annan som 

pushat henne att ta klivet vidare men medger ändå att hon känt full förtroende 

från sina chefer. Hon har aldrig sett det som ett problem eftersom hon är framåt 
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och har gott självförtroende vilket gjort att hon inte tvivlat på sin egen förmåga. 

Hon poängterar att arbetsbelastningen är stor på produktionscheferna och som 

hennes livssituation ser ut nu, gör det henne inget att arbeta mycket. Hon 

medger ändå att hon har vänner som påpekar att det blir för mycket emellanåt. 

Detta anser hon är ett branschproblem genom att hon som ensam tjänsteman 

står som fullt ansvarig för produktionen på plats och det förväntas att hon ska 

fixa det. Hon hade säkert kunnat ställa krav men påpekar att hon är den typen 

som löser problemen och kör på. Anledningen att det ändå gick bra var att hon 

hade fullt förtroende från alla yrkesarbetare. Hon tycker ändå att det var 

märkligt att hon inte hade någon dialog med sin distriktschef med tanke på att 

hon var ensam på ett projekt med flera yrkesarbetare. 

 

”Jag blev PC direkt efter semestern och det dröjde hela vägen till 

november innan distriktschefen ringde mig en gång och då jag var jag 

helt ensam ute på ett projekt med 15 gubbar plus UE m.fl. Branschen har 

inte en hård miljö men det förväntas att man fixar det” 

   

Flera respondenter menar att möjligheten till karriärsutveckling kom till dem 

genom att deras produktionschef slutade och det blev naturligt för dem att ta 

över.  

En respondent nämner att en nackdel för henne har varit att hon ställt för 

höga krav på sig själv.  

 

4.2.6 Jämställdhet 

Respondenterna känner inte av en tydlig särbehandling mellan könen men 

poängterar att de stött på situationer när manliga kollegor väljs istället. Det kan 

vara underentreprenörer eller yrkesarbetare som inte tror att kvinnor besitter 

den kompetens som efterfrågas. Kvinnorna tror de främst handlar om att de är 

unga och inte för att de är kvinnor. 

 

”Det förekommer speciellt att underentreprenörer kan vara skeptiska när 

de ser mig. Nu är jag äldre men det var tydligare när jag var yngre. Men 

detta blir jag taggad av när jag märker att folk är lite skeptiska mot mig 

och då är det ännu skönare att knäppa dem på näsan ’du jag kan också 

det här!’ det händer men inte varje dag.”  

 

En kommentar alla respondenter varit med om är följande; 

 

”Jaså här finns det ingen att fråga, var är platsledningen? ” 

 

Kvinnorna förklarar kommentaren med att de inte tar illa upp och tror istället 

att det är mest pinsamt för den som ställer frågan. En respondent menar att det 

främst handlar om kultur. 
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En del respondenter medger att fler administrativa arbetsuppgifter hamnar 

hos dem men poängterar att det är något de är bra på som gör att de tar på sig 

dem och därmed medverkat till att rollfördelningen blivit så. En annan 

respondent förklarar skillnaden genom att hon prioriterar annorlunda än sina 

manliga kollegor. En respondent får frågan oftare om inte hon kan köpa fika till 

möten men berättar att hon är tydlig för sin omgivning att hon inte tillåter att 

hon ska göra andra arbetsuppgifter än sina manliga kollegor. 

Många uttrycker även att de tycker att det är en fördel av att vara kvinna. 

Speciellt i början kändes det mer accepterat att ställa dumma frågor och det 

förväntades inte att en kvinnlig arbetsledare behövde kunna lika mycket. 

 

”Det började en manlig arbetsledare i 50 års åldern samtidigt som mig 

och jag tror att han hade det jobbigare än mig, han hade högre 

förväntningar att leva upp till. Medan jag aldrig kände att jag behövde 

bevisa något” 

 

En respondent berättar att hon fick en orättvis behandling och slutade därför sin 

tjänst och förklarar situationen på följande sätt; 

 

”Jag kände att jag var tvungen att vara mycket bättre och göra fler 

arbetsuppgifter än mina manliga kollegor. De behövde inte göra alla 

administrativa uppgifter och inte sitta inne lika mycket på kontoret 

mellan projekten som jag behövde. Jag vet inte om det har blivit så att 

jag varit för snäll från början och aldrig sa nej men det kändes som det 

togs för givet tillslut. Jag tog upp det med chefen men kände inte riktigt 

att jag fick gehör. 

 

 

En respondent har inte behandlats illa personligen men berättar om en incident 

när hon var iväg på chefsdagar i regionen. En manlig produktionschef sa att 

kvinnor inte hör hemma i byggbranschen och nyutexaminerade är meningslösa. 

I rummet satt högt uppsatta chefer som inte sa emot.  

 

”Jag var på chefsdagar då en PC sa att kvinnor inte hör hemma i 

byggbranschen, det satt säkert 25 man med olika chefspositioner i det 

där jävla rummet och ingen sa något! Det slutade med att jag dryga 20 

år gammal gick fram till mannen efteråt och frågade hur han tänkte, på 

ett trevligt sätt och att han gärna fick komma och besöka oss på vårat 

projekt där vi har kvinnor.” 

 

De flesta respondenter menar att ute i projekten finns ett ansvar hos dem att 

ingen behandlas illa men tycker att det största ansvaret ligger hos cheferna att 

belysa att jämställdhetsfrågor är viktigt. Mycket av arbetet anser 

respondenterna handlar om att lära känna och bli trygga med varandra och på 

så vis vågar prata om sådana saker.  
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De flesta respondenter som är kvar inom produktionen tycker inte de 

behandlas illa men några har hört att de förekommer speciellt på större byggen. 

Det kan förklaras genom att de främst tror att det är en kulturfråga och att det 

är fler utländska underentreprenörer från en annan kultur.  

 

4.2.7 Fler män än kvinnor 

Respondenterna tror att det beror på ett flertal orsaker att det är fler män än 

kvinnor i branschen. En anledning är att det är en intressefråga och männen 

generellt har ett större intresse för att bygga. Fler kvinnor går numera på 

högskolorna och byggprogrammen än tidigare (referens) men väljer andra 

inriktningar och det menar flera av respondenterna beror på att byggbranschen 

lever kvar i den gamla myten om att den är tuff och hård. En stor anledning 

anser respondenterna är att många inte vet vad det innebär att arbeta inom 

produktionen. De tror att det är tungt och tufft och vet inte vilka fler 

möjligheter det finns. Alla är överens om att Skanska bör vara ute mer redan på 

gymnasiet och ännu tidigare och visa vilka vägar det finns att gå för unga 

tjejer, för att fånga deras intresse. En respondent tycker att det borde finnas en 

möjlighet att få skugga en produktionschef, arbetsledare eller yrkesarbetare en 

dag på jobbet. En respondent meddelade att hon var ute på en högskola och 

pratade med kvinnor om hur det är att arbeta inom produktion. Hon berättar om 

mötet på följande sätt; 

 

”Högskolan kontaktade mig och frågade om jag kunde komma och 

berätta hur det var att arbeta inom produktion för de 16 tjejer som läste 

på programmet. I början var det 2 som var intresserade av att välja 

produktionen men efter träffen var det 8 och det kändes roligt att jag 

kunde inspirerat dem att välja den vägen” 

 

Det har visat sig att många kvinnor som börjat en väg inom produktionen valt 

att flytta in på kontoret. En respondent menar att det kan vara svårt att 

kombinera produktionens fasta byggtider med familjelivet. Livspusslet med 

hämtning och lämning är svårare att få ihop med produktionstiderna medan 

kontorstiderna uppfattas mer flexibla. En respondent menar att detta inte enbart 

är ett problem hos kvinnor utan är lika stort hos männen. 

Ett par respondenter menar att jämställdhetsfrågorna inte ska ligga som 

ansvar hos de som arbetar ute i produktionen. Det finns redan en hel del arbete 

inom etik och moral och det räcker. Värdegrunden och uppförandekoden är 

utpräglad i organisationen och skulle fler moment behöva genomföras som inte 

rör produktionen skaps endast mer motstånd. Hon anser att de frågorna 

självklart är viktiga men bör ligga hos cheferna. Det är cheferna som ska visa 

att det är ett viktigt ämne och de frågorna kan tas fram och diskuteras mer vid 

behov.  

Respondenterna är överens om att det finns ett behov av att öka andelen 

kvinnor och det finns studier som visar att arbetsplatser med jämn fördelning 

av kön, olika åldrar och stor mångfald har bättre arbetsmiljö och presterar 
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bättre. (Kaufmann & Kaufmann, 2016) En respondent poängterar att kvotering 

inte är rätt metod utan att det är intresse och kompetens som ska vara 

möjligheten in i branschen. Personer som egentligen inte är intresserade eller 

kompetenta gör inte ett bra jobb och slutar förr eller senare ändå. Alla är 

överens om att kvinnor bidrar med annan kompetens, andra lösningar och 

bättre klimat vilket är bra för arbetsgruppen.  

 

4.2.8 Jargong 

Alla respondenter är överens om att jargongen är överdriven. Den är inte så 

hård och tuff som omgivningen beskriver den men poängterar att det hänt 

mycket i branschen de senaste åren.  

 

”På ett sätt tycker jag att den är överdriven men jag har också sett att 

det hänt väldigt mycket på de här 10–12 åren som jag varit i branschen.” 

 

De flesta nyanställda respondenterna beskriver att de kom in med 

förväntningen att det skulle vara tufft i början och att de trodde de skulle stöta 

på en hårdare kultur än det var. De är överens om att det skämtas en del men 

mer på ett kärvänligt sätt och ingen känner sig exkluderad från 

denna ”skämtsamma gemenskap”. En respondent beskriver jargongen på 

hennes arbetsplats med följande skämt; 

 

”En kommentar jag fått en gång var ’hörru kan du inte åka hem och 

hämta din hårfön och stå och torka betongen?’ ’Alltså jag äger inte en 

hårfön, så nej!’” 

 

En respondent uttrycker att dålig stämning i gruppen inte beror på kulturen 

eller jargongen utan att personerna i gruppen inte trivs ihop. Flertalet uttrycker 

att de hellre är i en grupp med majoriteten män än majoriteten kvinnor 

eftersom de anser att det finns en typisk jargong i en grupp med bara kvinnor 

också.   

En respondent medger att om hon inte är på humör för skämt säger hon det 

och alla har full förståelse för det.  

Flertalet respondenter är även överens om att de uppfattar att det blir en 

mjukare stämning när de är med. En uttrycker också att männen kommer till 

henne för att prata om annat än jobbet, hur det är hemma eller något annat mer 

personligt. 

 

”Speciellt våra snickare kommer gärna och pratar om hur det är hemma 

eller hur arbetssituationen ser ut de kommer gärna och ventilerar hos 

mig. Jag tror lite att det kan ha att göra med att jag är tjej och jag 

upplever det som något positivt.” 
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”/…/men de gubbarna som jag har jobbat med har alltid tyckt att det 

varit kul och positivt när det kommer in unga tjejer. Jag har alltid hört 

att det blir så mycket trevligare stämning när jag kommer.” 
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5 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet mot litteraturstudien och jämförelser 

görs mellan dessa. Utgångspunkt för studien är ta reda på hur Skanska upplevs 

som arbetsplats och vad Skanska kan göra för att bli en attraktivare 

arbetsplats för kvinnor så flera ska välja och stanna i produktionen. Med en 

litteraturstudie som underlag och med Skanskas uppförandekod som grund 

kunde intervjufrågor formas. Vi försökte bemöta respondenterna transparent 

och med öppna sinnen det vill säga utan att informera om att vi själva är 

anställda på företaget för att på så vis styra respondenterna till saker vi redan 

vet om företaget. I följande kapitel förs diskussion kring tidigare forskning och 

den här studien och detta redovisas för respektive tematiska uppdelning. 

5.1 Arbetsgivare och medarbetare 

För att anställda ska trivas på arbetsplatsen bör företaget ha en bra arbetsmiljö. 

En bra arbetsmiljö kännetecknas av att den anställda har möjlighet till fem 

grundförutsättningar och dessa är egenkontroll, positiv arbetsledningsklimat, 

stimulans från arbetet, god arbetsgemenskap och optimal arbetsbelastning. Är 

dessa uppfyllda i hög grad visas god trivsel och bättre produktivitet och resultat 

(Rubenowitz, 2004).  

Alla respondenter menar att de har en god arbetsmiljö på Skanska. 

Säkerheten är en stor fråga och de berättar att Skanska arbetar efter normen ”vi 

jobbar säkert eller inte alls” och Skanska har som vision att ha noll 

arbetsplatsolyckor. Alla är överens om det finns en tydlig uppförandekod på 

arbetsplatsen och att det är allas ansvar att se till att den efterlevs. 

Även eleverna på byggprogrammen svarar att en sak som är bra med 

Skanska är att de har en god säkerhet. Trots det är det endast tio procent som 

tänker söka sig till Skanska. Anledningen är att de tror att de finns större 

möjlighet till mer varierande arbetsuppgifter på ett mindre företag. Detta ligger 

i linje med de teorierna om att det är viktigt att kunna påverka sin 

arbetssituation och ha ett stimulerande arbete (Rubenowitz, 2004).   

 De flesta respondenter på Skanska anser sig ha arbetsuppgifter de trivs med 

och en god arbetsbelastning med utmanande arbetsuppgifter. En del av 

respondenterna påpekar att arbetsbelastningen är för stor för 

produktionscheferna men anser att det snarare är ett branschproblem än ett 

problem på Skanska och tillägger att skulle livssituationen ändras skulle det bli 

svårare att få ihop arbete och privatliv. 

 

”Allt i branschen är väldigt kostnadsstyrt och klarar man ett 120 

miljoners projekt på tre tjänstemän (med nöd och näppe) då planerar 

man för tre i nästa 120 miljoners projekt och kanske även för ett 150 

miljoners projekt också.” 
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Kvinnorna på Skanska har delade upplevelser vad gäller god arbetsgemenskap. 

De flesta anser att de har god gemenskap i arbetsgruppen och att de har det 

stöd de behöver i sin karriär och tycker att de vet vem de ska vända sig till om 

det uppstår problem eller om de önskar mer stöd. Andra har saknat stöd och 

någon att vända sig till vid problem. 

Även elever på byggprogrammen anser att god stämning i arbetsgruppen är 

viktig vid val av framtida arbetsplats. 

En stark kultur i ett företag innebär att det finns tydliga normer och 

värderingar och det ökar medarbetarnas identitetskänsla och det skapas 

mening. Det underlättar även för medarbetarna att veta hur de ska bete sig i 

olika situationer (Kaufmann & Kaufmann, 2016). På frågan om vad de anser 

om Skanskas kultur och värdegrund anser alla att den är tydlig och trygg att ha 

i ryggen vid det dagliga arbetet. 

De kvinnor som har upplevt ett sämre bemötande menar att de själva har fått 

ansvara för sina upplevelser. Trots att Skanska är tydliga med att vara 

behjälpliga i svåra situationer och att alla anställda vet vart de ska vända sig är 

detta ett stort steg att ta för en anställd, speciellt för nya på företaget. 

Anledningen till att det är få kvinnor i branschen inom produktionen anser 

respondenterna beror på att de inte vet vad branschen innebär och vad Skanska 

kan erbjuda för arbetsuppgifter. En annan anledning är att det finns en 

föreställning om att branschen är för män och att det finns en tuff och hård 

jargong i branschen och kvinnor inte anser sig passa in i detta mansdominerade 

yrke. Snickarlärlingarna anser att de får ett positivt bemötande och har bra 

samarbete med sina manliga kollegor. De uppfattar inte att de får ett sämre 

bemötande för att de är kvinna. Det är en av anledningarna att de startade en 

podd för att visa att det finns andra positiva delar av branschen som det inte 

skrivs om.   

En annan anledning till liten andel kvinnor är att byggbranschen är och har 

varit mansdominerad under lång tid vilket kan vara svårt att ändra på för en 

utomstående och det är anledningen till att kvinnor inte söker sig dit. Därför är 

det viktigt att Skanska kommunicerar på ett sätt så att utomstående förstår att 

Skanskas värderingar, förhållningssätt och visioner uppfyller de krav som ställs 

på en attraktiv arbetsplats. De flesta respondenter som arbetar inom 

produktionen idag hade förväntningen att jargongen var tuffare och hårdare än 

de upplevde att den var. De respondenter som lämnat produktionen anser att 

det var svårt att vara kvinna i flera sammanhang och betonar att de hamnat i 

argumentation i större utsträckning än sina manliga kollegor. 

Gemensamt för alla respondenter är att de trivs på Skanska, uppskattar 

variationen i arbetet och tycker de har roliga och lärorika arbetsuppgifter. De 

kan även se att de har stora utvecklingsmöjligheter i företaget. 

5.2 Ledarskap 

Ledarskapet har betydelse för arbetsgruppens prestationer och välmående och 

har därmed stor påverkan på medarbetarnas inflytande och egenkontroll 

(Bohgaard (red.), et al., 2011). Detta stämmer bra överens med 
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respondenternas svar då alla tycker att det är en trygghet att ha en chef som tror 

på dem och visar stöd. Alla respondenter är överens om chefen har stor 

inverkan på om de ska våga ta klivet vidare i karriären. De berättar att de inte 

skulle söka en högre befattning eller be om att ta klivet vidare i karriären utan 

att frågan skulle komma från en medarbetare eller chef. Många av 

respondenterna anser att de har en bra och god relation till sin chef. Det skiljer 

sig åt i vilken utsträckning de har kontakt med sin chef och en del menar att de 

knappt pratar med dem. På en arbetsplats med en fungerade arbetsgrupp ser 

respondenterna det inte som ett problem att ha en liten dialog med chefen. I de 

projekt där problem har uppstått hade det underlättat med en mer närvarande 

chef, vilket stämmer överens med Larsson (2007; 2010a; 2010b) studier om att 

organisationers framgång med avseende på trivsel och välmående är beroende 

av att ha närvarande chefer. 

En respondent utsattes för ett oacceptabelt beteende på arbetsplatsen och 

förklarar att hon själv aldrig berättade för någon. Hon berättade att ledarskapet 

byttes under projektet och de överordnade cheferna i sin tur aldrig var nere på 

arbetsplatsen eftersom de fanns på en annan ort. Detta stämmer överens med 

Larssons studie om framgångsfaktorer och betydelsen av att ha närvarande 

chefer som har dialog med sina medarbetare och på så vis upptäcker om någon 

medarbetare far illa och inte mår bra (Larsson, 2007; Larsson, 2010a; Larsson, 

2010b). 

5.3 Personligt ledarskap och framgång 

Alla respondenter berättar att rekryteringen sker linjärt2 vilket innebär att det är 

vanligt att börja som arbetsledare inom produktionen och sedan gå vidare till 

produktionschef. Detta är en av anledningarna till att det inte finns många 

kvinnliga produktionschefer då många arbetsledare (både manliga och 

kvinnliga) väljer en annan inriktning som att gå in på kontoret efter en tid. De 

menar att en linjär rekrytering3 blir en nackdel för många kvinnor. De anser 

samtidigt att de inte ser någon annan lösning på rekryteringen eftersom det blir 

svårt att vara produktionschef utan att gå den långa vägen. En produktionschef 

behöver viss kompetens för att uppfattas som en chef. En annan lösning är att 

se till att rekrytering sker genom att kvinnor blir tillfrågade i större utsträckning 

än att de själva ska söka sig till tjänster. 

5.4 Jämställdhet 

Skanska anser att det är viktigt med mångfald på arbetsplatserna och att 

blandning i arbetsgruppen bidrar till ökad trivsel och goda resultat. Alla 

respondenter är överens om att kvinnor är bra för klimatet i arbetsgruppen och 

att det behövs fler kvinnor eftersom de bidrar med annan kompetens och andra 

                                                 
2 Innebär att rekryteringen sker genom att börja längst ned inom produktionen för att sedan 

stiga i befattningen. Genom att gå denna vägen ses personen av omgivningen som en 

kompetent chef (MentorBygg, 2014/2015). 

 



   

Sida 43 av 61 
 

synsätt. Många ser att det finns kvinnliga chefer inom flera områden på 

Skanska och anser att det stora problemet är att få in kvinnor inom 

produktionen. En respondent menar att jämställdhetsarbetet inte bör ligga hos 

yrkesmedarbetarna i produktionen utan hos cheferna.  

De flesta respondenter anser att de behandlas lika, har samma krav och får 

samma arbetsuppgifter som sina manliga kollegor men medger samtidigt att 

fler administrativa arbetsuppgifter hamnar hos dem. De betonar dock att det är 

arbetsuppgifter de tar på sig. Detta stämmer överens med Cettners (2008 ) 

studie om att kvinnor medverkar till könsuppdelning på en mansdominerad 

arbetsplats om vad som är manligt och kvinnligt och förväntas utföra vissa 

arbetsuppgifter i högre utsträckning än män (Cettner, 2008). Cettner (2008) 

menar även att kvinnor har svårare att bygga upp en trovärdighet eftersom alla 

förväntar sig en man och detta har alla respondenter fått känna på i form av 

situationer där en person inte tror att de som kvinna besitter den kunskap som 

krävs och därför efterfrågar svar från en man. Citatet nedan beskriver en sådan 

situationen.  

 

”Om det kommer in någon i bodarna och bara jag är inne det vill säga 

varken den andra AL eller PC är inne då kan de säga ’ jaha då var det 

ingen här’ då brukar jag säga ’jo jag är här om du är blind och inte ser 

det’.” 

 

 

Flera av respondenterna berättar även att de ställer höga krav på sig själva 

och önskar stöd i sin vidare karriär. De skulle i första hand söka sig vidare i 

karriären genom att de blir tillfrågade istället för att ta initiativet själva. 

 

5.5 Jargong 

Det finns artiklar som fortfarande visar på att det finns en machokultur i 

branschen och att kvinnorna måste vänja sig och anpassa sig (Funke, 2016; 

Bygg cheferna, 2017). Dessa artiklar åskådliggörs även att många kvinnorna 

någon gång mått dåligt på grund av den rådande jargongen i branschen 

Elanders Sverige AB 2016. Ericsson (2011) menar att jargongen har betydelse 

för att skapa gemenskap och göra skillnader på relationer. Kvinnor utesluts från 

denna gemenskap genom att de inte blir bemötta på samma sätt (Ericson, 

2011). Detta är något som skiljer sig åt från denna studie där endas ett fåtal 

respondenter uttrycker att jargongen är tuff och att de istället uppfattar den bra 

och att de både gillar den och inkluderas i gemenskapen på samma sätt som 

alla andra. En av anledningarna till skilda erfarenheter med avseende på 

tidigare studier är att de respondenter som anser att de har det bra är de som är 

kvar i produktionen. De respondenter som lämnat produktionen är de som 

uttryckt att de stött på svårigheter och dålig behandling på grund av den 

rådande jargongen och att de är kvinnor. En annan anledning kan vara att 

Skanska arbetar aktivt med dessa frågor vilket medför att jargongen och 
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attityden är bättre på ett företag som Skanska vilket iså fall belyser fördelen 

med att aktivt arbeta med dessa frågor.  

 

6 Slutsats 

Syftet med studien var att besvara frågan hur kvinnor upplever sin arbetsvardag 

på Skanska och vad som behöver göras för att förbättra arbetssituationen så att 

fler väljer att stanna och fler kvinnor ska lockas till produktionen. 

Respondenterna uppfattade sin arbetsvardag som bra. Trots att de är 

minoritet känner de sig inkluderade i arbetsgruppen. Jämställdhetsarbetet anser 

respondenterna bör ligga på en högre nivå, inkluderas naturligt i det dagliga 

arbetet och lyftas fram vid behov. Respondenterna har delade meningar om 

jämställdheten på Skanska och menar att det sker en omedveten skillnad men 

att ingen menar något illa med det. Flera respondenter medger att fler 

administrativa arbetsuppgifter hamnar hos dem men tror även det beror på att 

de prioriterar annorlunda. Respondenterna betonar att i de fall där kvinnan 

uppfattar svårigheter i form av männens attityder är det viktigt att ha en 

stöttande chef som lyfter fram jämställdhetsfrågorna och betydelsen av att ha 

en blandad arbetsgrupp. Alla kvinnor i studien menar att det attityder till 

jämställdhet har förändrats de senaste åren och de som är nya i branschen hade 

uppfattningen att jargongen skulle vara hårdare och tuffare än den är.  

Det är ingen av kvinnorna som hade ett uttalat omklädningsrum och 

poängterar att arbetet med nya bodar är igång men att det går långsamt och är 

en kostnadsfråga i slutändan.  

Vad som måste göras för att förbättra arbetssituationen så att fler väljer att 

stanna beror av flera anledningar men en viktig aspekt är att rekryteringen sker 

linjärt vilket medför att det är viktigt att attrahera de kvinnor som redan är 

anställda att fortsätta inom produktionen. Genom att tydliggöra karriärvägar 

både inom företaget men även utåt för att visa vilka möjliga vägar det finns att 

gå inom företaget. Skanska och även andra arbetsgivare inom branschen bör 

satsa på att få sina medarbetare att fortsätta sin väg inom produktionen trots 

ändrad livssituation för den anställde. Företagen bör se varje kvinna som en 

egen individ och inte ge kvinnor typiska kvinnliga arbetsuppgifter. Det är hög 

arbetsbelastning på platscheferna och de själva uppfattar inte arbetssituationen 

som flexibel emellanåt. Studien visar även på att en kvinna behöver 

uppmuntran och stöd för att våga ta steget vidare i karriären. De kvinnor som 

tagit klivet vidare har gjort det för att de fått en förfrågan från en chef eller 

annan medarbetare. Det underlättar med vetskapen att denna stöttning finns. 

En annan aspekt som kom fram i studien är att stödet i starten och senare 

under karriären har sett olika ut. Numera finns uttalat att alla ska få en mentor 

när de börjar på Skanska men det har inte varit ett stöd i den omfattningen 

kvinnorna önskat. Här har Skanska stora förbättringsmöjligheter dels för att 

förbättra inskolningen av nyanställda men även för att utveckla bättre stöd för 

den anställdas fortsatta karriär. Ledarskapet har stor betydelse i denna fråga 

och flertalet respondenter önskar mer dialog med sin chef.  

För att locka fler kvinnor till produktionen bör fler förebilder lyftas fram.  
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Resan in i branschen startar hos många av kvinnorna genom att de haft 

förebilder på ett eller annat sätt tidigt i livet. Studien visar på att 

könsfördelningen på byggprogrammen är ojämn och för att öka andelen 

kvinnliga elever anser eleverna själva att mer information om 

byggprogrammen längre ned i åldrarna bör förbättras för att skapa ett intresse 

tidigt i livet.  

 

 

7 Rekommendationer 

Rekommendationerna nedan är baserade på åsikter från resultatet. 

 

 Resultatet visar på att många unga i yrkesutbildningarna och 

högskolorna inte vet vad Skanska är eller vilka vägar det finns att gå 

inom produktionen.  

Rekommendationen i det avseendet är att vara ute i skolorna och 

undervisningen och presentera hur det är som kvinna att arbeta ute i 

produktion. Detta bör ske både i högstadiet samt gymnasium, för att 

kunna påverka redan innan eventuella yrkesval för elever.  

En annan rekommendation är att blogga om hur det är att vara 

produktionschef, arbetsledare eller snickare och koppla dessa till 

utbildningarnas hemsidor.  

 

 Tydliggör karriärvägar inom företaget och vilka arbetsuppgifter och 

utvecklingsmöjligheter det finns inom olika roller i produktionen. 

 

 Resultatet visar även på att byggprogrammen på yrkesgymnasiet har låg 

andel kvinnor. Rekommendationen till skolorna är att ha större andel 

kvinnliga lärare, rikta mer reklam till unga tjejer att börja sin väg inom 

bygg. Skanska men även ansvariga på yrkesprogrammen kan anordna 

besök på förskolor och skolor för unga där barn och ungdomar får 

prova på att vara ”byggare”. De får lära sig och prova på att använda 

verktyg för att ge en bild om hur det är att vara byggarbetare. De bör i 

dessa sammanhang även uppmuntra tjejer att välja att praoa (praktisk 

arbetslivsorientering) inom byggområdet. 

 

 Studien visar på att kvinnorna behöver stöd för att våga ta klivet vidare 

i karriären och Skanska har som mål att öka andelen kvinnor inom 

produktion. Ett förslag är att framhäva de duktiga kvinnliga 

medarbetarna genom att till exempel dela ut årets kvinnliga ledare (och 

manliga), det visar på goda förebilder inom företaget. Andra sätt att 

fångar upp kvinnorna är genom att erbjuda personliga 

utvecklingsmöjligheter, mentorsprogram och coacher.  
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 Öka flexibiliteten inom produktionen, minska skillnader på 

flexibiliteten på att arbeta inom produktionen och inne på kontoret. 

 

 En annan aspekt som framkom i studien är att starten varit varierande 

och i vissa fall mindre bra. 

Rekommendationen är att lägg mer tid och resurser på inskolningarna 

och följa upp den första tiden med tidiga utvecklingssamtal för att fånga 

upp och förbättra inskolningarna. 

 

 Enligt studien framkom avsaknad av omklädningsrum.  

En rekommendation är att ha en anpassad bod med privata/separata 

omklädningsdelar där alla medarbetare, inklusive kvinnor, kan byta om 

enskilt. Rekommendationen är även att detta bör ligga som kostnad på 

regionen istället för på projektet för att minska på känslan att en 

kvinna ”skapar problem” och kostar pengar. 

 

 Jämställdhetsarbetet är en aspekt som ständigt bör bevakas och enligt 

respondenterna i denna studie är det cheferna som har störst ansvar för 

de frågorna. I studien framkommer det att de kvinnor som stött på 

problem har haft oförstående eller frånvarande chefer i större 

utsträckning. 

Rekommendationen är att utbilda cheferna i jämställdhetsfrågor och 

tydliggöra betydelsen av en blandad arbetsgrupp. 

7.1 Fortsatta studier 

Det vore intressant att undersöka hur manliga anställda ser på sin 

arbetssituation och om det finns likheter och skillnader med kvinnliga 

upplevelser och om det finns ett resultat som skulle kunna vara intressant att 

förbättra för alla anställda på Skanska. Något som skulle kunna utveckla 

studien ytterligare är även att intervjua männen för att veta hur de ser på sina 

kvinnliga kollegor. De vore även intressant i det avseendet att ta reda på vad de 

anser om att ha en kvinnlig ledare i jämförelse med en manlig. 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Inledande frågor/Bakgrund 

 Ålder? 

 År på företaget? 

 Vad gjorde du tidigare innan du började på Skanska? 

 Hur kom det sig att du valde byggbranschen?  

 Utbildning?  

 Befattning? 

Arbetsgivare/medarbetena 

 Hur var din första tid på företaget? 

 Vad är positivt och negativt med branschen?  

 Vad var ditt första intryck?  

 Varför valde du Skanska?  

 Hur ser en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats ut för dig? 

 Trivs du på företaget? 

 Känner du att du inkluderas i arbetsgruppen? 

 Tycker du alla behandlas lika? 

 Har du behandlats illa vid något tillfälle?  

 Finns det möjlighet till balans mellan jobb och privatliv?  

 Erbjuder Skanska möjligheten till individuell utveckling, 

karriärmöjligheter och kompetensutveckling?  

 Kan du utvecklas i företaget? 

 Kan du se en framtid i företaget? 

 Är arbetsmiljön bra på företaget?  

 Vad ska göras för att fler kvinnor ska välja byggbranschen? 

 Vad ska Skanska göra för att behålla sina kvinnor? 

 Känner du att du har någon att prata med om det skulle behövas?  

 Har Skanska en typisk organisationskultur? 

 tycker du att du behandlas enligt Skanskas uppförandekod?  

 Vems ansvar är det att se till att man lever efter den? 

  

Jargong 

 Finns det en typisk jargong? 

 Är du inkluderad i denna jargong? 

 Vad tycker du om den jargongen? 

Ledaskap 

 Hur är din relation till din chef? 

 Kan din chef bidra med något för att påverka jämställdheten? 
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 Tror du att du uppfattas på samma sätt (i din ledarroll) som andra med 

samma befattning? 

Särbehandling 

 Pratar man om jämställdhetsfrågor? 

 Vem har mest inflytande att påverka dessa frågor? 

 Anser du att det behövs fler kvinnor? 

 Kan kvinnor bidra med annan kompetens/kunskaper?  

 Jobbar Skanska kontinuerligt med jämställdhet på arbetsplatsen?  

 Känner du till eller är med i AKS (affärsnätverk för kvinnor på 

Skanska)? 

 Vad tycker du om kvinnliga nätverk?  

 Anser du att du tas på allvar?  

 Känner du att du kan vara dig själv? 

 Känner du att du kan uppfattas som ett hot för att du är kvinna?  

 Känner du att du uppfattas för kvinnlig för vissa arbetsuppgifter?  

 Finns det omklädningsrum till kvinnor? 

 Lyssnar de andra på dig? 

 Får du andra arbetsuppgifter för att du är kvinna? 

 

 

 


