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Sammanfattning 
 

Titel  Kvinnliga ingenjörer i byggbranschen 

- En studie kring hur branschen upplevs av kvinnorna 

Författare  Caroline Falk och Louise Åkesson 

Handledare Radhlinah Aulin, Lunds Tekniska Högskola och  

  Gert Johansson, Gerjo AB 

Examinator Stefan Olander, Lunds Tekniska Högskola 

Bakgrund Statistik visar att antalet examinerade kvinnor inom 

byggrelaterade utbildningar i Sverige sakteligen ökar, 

men denna ökning avspeglas inte på arbetsmarknaden. 

Det måste vidtas åtgärder för detta bortfall då 

byggbranschen står mitt i mötet utav stora 

pensionsavgångar. En studie från år 1988 resulterade i 

påverkande faktorer rörande kvinnliga 

byggnadsarbetare, men hur är det för kvinnliga 

ingenjörer?  

Syfte Studien avser att finna samband kring varför antalet 

kvinnor som studerar en byggrelaterad utbildning är 

märkbart större än antalet kvinnor som återfinns på 

arbetsmarknaden. 

Metod  Denna rapport är baserad på litteraturstudier samt en  

webbaserad enkätundersökning med en kvalitativ 

ansats. Analys av insamlad enkätdata har skett med ett  

  hermeneutiskt förhållningssätt.  

Slutsats  Studiens resultat är inte generaliserbart, men  

  avser att kunna ligga till grund för vidare forskning  

  inom området samt bidra till förbättring av  

utbildningarna. De slutsatser som däremot kan tas visar  

på ett tydligt mönster mellan av vilken anledning  

kvinnorna valt att studera en byggrelaterad utbildning  

och att de lämnar branschen. 

 

 

Nyckelord: Byggbransch, kvinnliga ingenjörer, bortfall, arbetsmarknad, 

mansdominerad



  

  



  

Abstract 
 

Title  Female engineers in the construction industry 

- A study of how the industry is perceived by the 

women 

Authors  Caroline Falk and Louise Åkesson 

Supervisors Radhlinah Aulin, Lund University and  

  Gert Johansson, Gerjo AB 

Examiner  Stefan Olander, Lund University 

Background Statistics show that the number of women graduates in 

construction-related educations in Sweden slowly is 

increasing, but this increase is not reflected in the 

labour market. Since the construction industry is in the 

midst of high retirement measures must be taken for 

this drop-out. A study done in 1988 resulted in the 

influencing factors on female construction workers, but 

what about the engineering women?  

Purpose This study aims to identify correlations to why the 

number of women studying construction-related 

educations is noticeable greater than what is found in 

the labour market. 

Method  This paper is based on literature studies and an Internet  

survey with a qualitative approach. Gathered survey 

data has been analyzed with a hermeneutic approach. 

Conclusion The results of the study are not generalisable, but are  

  intended to contribute to further research in the field  

  and also improving the educations. The conclusions,  

  however, indicate correlations between the reasons  

  women have for choosing a construction-related  

  education and leaving the industry. 

 

 

Keywords: Construction industry, female engineers, drop-out, labour market, 

male-dominated 

 

 



  

  



  

Förord 
 

Detta examensarbete omfattar 22,5 högskolepoäng och är en avslutning på tre 

års studier vid högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik med arkitektur på 

Lunds Tekniska Högskola. Rapporten har skrivits under våren 2013 vid 

institutionen för byggvetenskap. Hela rapporten samt alla studier vid sidan av 

har bedrivits tillsammans av de båda författarna. 

  

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Radhlinah Aulin vid Lunds 

Tekniska Högskola samt Gert Johansson på Gerjo AB för all hjälp och kloka 

ord under examensarbetets gång. Ett extra stort tack till Gert för föreslaget 

ämne som vi sedan tillsammans utvecklat till en mycket intressant 

frågeställning. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid till att 

besvara vår enkätundersökning, utan era kommentarer hade examensarbetet 

aldrig gått att genomföra. 

 

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

vidare forskning inom området för att kunna förbättra arbetsmiljön för 

kvinnliga ingenjörer i byggbranschen. 

 

 

 

Helsingborg, Maj, 2013 

Caroline Falk och Louise Åkesson  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 1827 påbörjades utbildning av ingenjörer på Kungliga Tekniska Högskolan 

i Stockholm (NE. 1) medan det på Chalmers i Göteborg började några år 

senare. På denna tid var skolarna endast avsedda för män och det skulle dröja 

ytterligare nästan 100 år innan kvinnor kom att accepteras på 

ingenjörsutbildningarna (Hult, 1998). Enligt en utredning som gjordes på 

Kungliga Tekniska Högskolan på 1890-talet ansågs det att utbildningar såsom 

bergsvetenskap, maskinteknik samt väg- och vattenteknik var direkt olämpliga 

för kvinnor. På teoretiska utbildningar kunde kvinnor i undantagsfall antas 

som specialelever.  

 

Under 1900-talets början stärktes behovet av ingenjörer (Ingenjörshistoria, 

2011) och förtjänsten inom byggbranschen blev allt högre, vilket innebar att 

kvinnornas arbetsuppgifter på byggarbetsplatsen minskade för att ge plats åt 

männen. Härefter återfanns kvinnorna på byggarbetsplatser som 

byggnadsstäderskor, vilket inte ställde några krav på utbildning (Olofsson, 

2000). Den första ordinarie, kvinnliga studenten började år 1915 på Chalmers. 

För Kungliga Tekniska Högskolan dröjde det några år till, men år 1921 kunde 

även de stoltsera med att ha kvinnliga studenter. Detta kan jämföras med både 

Finland och Zürich där kvinnor utbildats till ingenjörer sedan 1890- respektive 

1860-talet. Sveriges första kvinnliga ingenjör blev Vera Sandberg år 1917, 

följt av Greta Woxén år 1928 som blev den första kvinnliga civilingenjören 

(Fjæstad, 2011). 

 

År 1961 bildades Lunds Tekniska Högskola och mannen som med kraft drog 

igång skolan var Ragnar Woxén, tidigare rektor vid Kungliga Tekniska 

Högskolan (Mårtensson & Nygren, 2011). Under 1970-talet började kvinnorna 

komma tillbaka på byggarbetsplatserna i ökande omfattning, nu utbildade till 

byggnadsarbetare (Olofsson, 2000).  

 

Redan år 1988 upplevdes det att det fanns ett stort bortfall inom byggsektorn 

och det gjordes därför en studie av Olofsson et al. (1988) kring vilka som 

fanns kvar i byggbranschen 15 år efter examen från byggyrkesskolan i 

Stockholm samt varför de lämnat den. Studien gjordes på både kvinnliga och 

manliga byggnadsarbetare. Resultatet visade att 35 procent av de som slutfört 

utbildningen lämnade byggbranschen inom den 15-årsperioden. Den 

vanligaste orsaken till avhopp var kopplad till den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön där faktorer som dålig kamratskap, vantrivsel, kyla och tidiga 

morgnar nämns som anledningar. Av de som lämnat byggbranschen nämner 
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39 procent att anledningen var just den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 

(Olofsson et al., 1988). 

 

Under läsåret 1996/1997 examinerades 25 procent kvinnor inom 

byggrelaterade utbildningar på högskolenivå, vilket kan jämföras med läsåret 

2010/2011 där antalet examinerade kvinnor hade ökat till 31 procent. Här syns 

en ökning med sex procentenheter kvinnor på byggutbildningarna under en 

15-årsperiod. Inom arbetsmarknaden är dock siffrorna annorlunda (SCB. 1). 

På grund av justeringar i hur yrkesstatistiken redovisas finns bara möjlighet att 

få data från och med 2008 och framåt. År 2008 var 13 procent kvinnor 

verksamma som ingenjörer eller chefer inom byggbranschen, vilket jämförs 

med år 2011 där ökningen endast var en procentenhet till 14 procent. Detta 

tyder på att det finns ett stort bortfall bland kvinnor inom byggbranschen 

(SCB. 2). 

 
Figur 1.1: Antal examinerade studenter inom byggrelaterade utbildningar på 

högskolenivå i Sverige fördelat per läsår (SCB. 1). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att söka samband kring varför antalet kvinnor som 

studerar en byggrelaterad utbildning är märkbart större än antalet kvinnor som 

återfinns på arbetsmarknaden. För att göra detta behöver följande 

frågeställningar besvaras: 

 

 Vilka är de faktorer som får kvinnor att lämna byggbranschen? 

 Var i arbetsmarknaden återfinns de kvinnliga ingenjörerna som studerat 

en byggrelaterad utbildning?  

1.3 Avgränsningar 

Frågeformulär har enbart skickats ut till tidigare studenter vid Lunds Tekniska 

Högskola med civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad eller 
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högskoleingenjörsexamen i byggteknik mellan åren 1997 till 2011. 

Avgränsningen har gjorts dels på grund av att studentinformation från andra 

högskolor var begränsad, men också för att den geografiska spridningen hade 

gjort studien för omfattande. På detta sätt kan författarna också bidra med att 

förbättra de undersökta utbildningarna genom att kartlägga eventuella brister. 

1.4 Disposition 

Inledning 
I rapportens inledning redovisas en litteraturstudie med bakgrundsfakta om 

ingenjörsutbildningars och ingenjörsyrkets historia samt kvinnans roll i den 

fram till dagens situation. Här gås också arbetets syfte, frågeställningar och 

avgränsningar igenom. 

 

Metod 
Under metodkapitlet ges först en teoretisk grund om olika forskningsmetoder. 

Därefter motiveras gjorda metodval och studiens tillvägagångssätt förklaras 

ingående. Sist i detta kapitel tas etiska aspekter upp som varit närvarande 

under hela undersökningen.   

 

Kvinnor i byggbranschen 
I kapitlet redovisas vad tidigare studier inom ämnet resulterat i samt vilka 

diskussioner som förs i media idag. Med hjälp av denna litteraturstudie samt i 

beaktande av rapportens syfte och problemformulering har också relevanta 

enkätfrågor och svarsalternativ utformats. 

 

Resultat 
För att på ett överskådligt sätt presentera studiens insamlade data har denna 

sammanfattats och redovisas i detta kapitel med hjälp utav bland annat figurer, 

stapeldiagram och tabeller. 

 

Analys och diskussion 
Under detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet från 

enkätundersökningen kring olika kopplingar mellan svaren samt mot 

litteraturen. Vidare förs en metoddiskussion och som avslutning hålls en 

slutdiskussion där författarna diskuterar mot de frågeställningar som ställs i 

inledningen.  

 

Slutsatser 
Avslutningsvis presenteras de slutsatser som kunnat dras utav utförd studie 

samt förslag om fortsatt forskning.  
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2 Metod 

I följande kapitel ges först en teoretisk grund om olika forskningsmetoder för 

att förstå författarnas val av metod. Under rubriken ’Metodval och 

genomförande’ finns en utförlig redovisning med motivering kring hur och när 

författarna har applicerat de olika metoderna för arbetets alla steg. 

Metodkritik tas upp i kapitel 5 ’Analys och diskussion’ under avsnittet 

’Metodkritik’. 

2.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Det finns två typer av forskningsmetoder: kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Vilken metod som används, eller en kombination av de båda, beror 

på vad målet med undersökningen är. 

 

De kvantitativa metoderna handlar om att få fram numeriska data, även 

kallade ”hårda data”. Med detta förklaras samband mellan variabler som 

exempelvis mänskliga beteenden och därför är frågor som svarar på ’hur 

många?’ och ’hur ofta?’ vanligen återkommande. Metoderna kännetecknas 

genom att forskarens uppfattning och intresse är det som styr vilka frågor som 

ställs. Litterärt arbete ligger alltid till grund för frågeställningarna och 

svarsalternativen bygger på redan fastställda teorier (Bryman, 2011).  

 

Intervjuförfarandet är standardiserat, vilket innebär att frågor och 

svarsalternativ är desamma för alla individer som ingår i undersökningen. 

Samtliga frågor är formulerade på förhand och påverkas därmed inte av hur 

individen svarat på tidigare frågor (Svensson & Starrin, 1996). 

Undersökningar utförs på distans, till exempel genom en enkätundersökning 

med fasta svarsalternativ, och forskarna behöver aldrig ha någon direkt 

kontakt med respondenterna (Bryman, 2011).  

 

De kvalitativa metoderna syftar till att med hjälp av ord beskriva det som 

observerats (Denscombe, 2000). Genom att studera respondenterna i sina 

naturliga miljöer fås förståelse för den sociala verklighet precis så som 

respondenterna själva upplever den. 

 

Intervjun är vid en kvalitativ studie ofta ostrukturerad och intervjuaren styr 

valet av frågor utifrån respondentens svar. Här finns alltså stora skillnader 

gentemot den kvantitativa metoden där alla frågor och svarsalternativ är 

fastställda innan intervjun utförs. Två fördelar med kvalitativa metoder är att 

en mer ingående diskussion kan göras och intervjun kan ta en helt annan 

vändning än vad syftet var från början. Eftersom intervjuerna inom en 

kvalitativ studie oftast är mer omfattande än i en kvantitativ studie är det 

vanligt att använda sig av färre respondenter (Bryman, 2011).  
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2.2 Metodval och genomförande 

2.2.1 Litteraturstudie 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie för att öka kunskapen inom 

undersökningens ämne och, som Bryman (2011, s. 97) uttrycker det, ”slippa 

uppfinna hjulet på nytt”. Vidare skriver Bryman (2011) att en litteraturstudie 

dessutom bör pågå under hela undersökningen för att slutligen utvecklas vid 

rapportens färdigställande. Författarna har genomfört litteraturstudier i form 

av tidigare studier och artiklar inom ämnet vilka sökts i tryckta böcker och 

elektroniska databaser med ett empiriskt förhållningssätt främst med 

LUBsearch och Google Scholar. Vidare gav dessa studiers och artiklars 

källhänvisningar förslag om ytterligare litteratur. Information har även 

inhämtats från relevanta hemsidor. Resultatet av utförd litteraturstudie 

redovisas dels som förstudie i inledningskapitlet under ’Bakgrund’ och dels i 

huvudstudien i kapitel 3 ’Kvinnor i byggbranschen’.  

2.2.2 Urval 
Urvalet till enkätundersökningen gjordes efter undersökningens avgränsningar 

till kvinnliga ingenjörer som tagit en byggbranschrelaterad examen vid Lunds 

Tekniska Högskola under 15-årsperioden 1997 till och med 2011, det vill säga 

en högskoleingenjörsexamen med inriktning mot byggteknik eller en 

civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad. 

 

Kontaktuppgifter till 85 stycken kvinnor hämtades i februari månad från LTH 

Alumni varav 68 stycken hade angett en kontaktbar e-postadress. Av dessa 

visade sig senare 10 stycken e-postadresser vara ogiltiga, vilket innebar att 58 

stycken individer fått inbjudan att delta i undersökningen. Enligt Bryman 

(2011) är bekvämlighetsurval inte generaliserbara för populationen, men de 

kan vara användbara exempelvis vid pilotstudier och i undersökningar med 

fokus mot anomali, snarare än upprepningar. Under mars månad kontaktades 

Ladokavdelningen vid Lunds Universitet samt utbildningarnas grupper på de 

sociala medierna LinkedIn och Facebook för att nå ut till fler och därmed öka 

antalet respondenter. I enkätens följebrev till respondenterna gjordes ett 

snöbollsurval genom att de uppmuntrades att höra av sig om de hade 

kontaktuppgifter till fler i populationen som kunde tänka sig delta i 

undersökningen. Med de två sistnämnda tillvägagångssätten visade sig dock 

intresset vara svalt då ingen märkbar ökning av respondenter skedde. 

 

Urvalets fördelning på de tre enkäterna, vilka det berättas mer om i kapitel 

2.2.3 Datainsamling via enkätundersökning, har respondenterna själva fått ta 

ställning till. Varje individ emottog via e-post inbjudan att delta i 

enkätundersökningen och häri fanns länkar till respektive enkät. 

Respondenterna har alltså själva avgjort vilken enkät som passade dem bäst 

och aktivt klickat på länken till den valda enkäten. 
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2.2.3 Datainsamling via enkätundersökning 
Enkätutformning 
Undersökningen fördelades på tre enkäter beroende på om respondenterna A: 

arbetar inom byggbranschen idag, B: har arbetat inom byggbranschen men 

slutat, eller C: aldrig har arbetat inom byggbranschen. För enkelhetens skull 

kallas de tre enkäterna hädanefter i rapporten enkät A, B och C. Med hjälp av 

litteraturstudierna och med författarnas frågeställningar i åtanke arbetades 

enkätfrågor och svarsalternativ fram. Frågorna i varje enkät delades upp i tre 

huvuddelar. En allmän del med faktafrågor rörande respondentens examen, 

examensår, tidigare och nuvarande befattning samt inom vilken bransch 

respondenten befinner sig i idag. Den andra delen behandlade utförd 

utbildning och den sista delen behandlade arbetet. Enkät A tog i den sista 

delen upp hur respondenterna trivs inom byggbranschen medan enkät B och C 

tog upp frågor formulerade för att söka svar på varför de inte befinner sig 

inom byggbranschen idag. 

 

I de frågor där respondenten ombads besvara hur ofta förekommande olika 

svårigheter upplevs eller har upplevts, exempelvis sexuella trakasserier av 

kollegor, har svarsalternativen noga specificerats för att undvika missförstånd 

kring hur ofta som menas; Istället för ’mycket ofta’, ’ofta’, ’ibland’, ’sällan’ 

och ’aldrig’ användes ’varje vecka’, ’varje månad’, ’varje år’ och ’aldrig’. 

 

Både öppna och slutna frågor har använts i enkäterna för att få ut olika typer 

av information. Enligt Bryman (2011) har båda varianterna för- och nackdelar:  

 

Öppna frågor är svårare än slutna frågor att analysera, men till fördelarna hör 

att svaren kan vara sådana som forskaren inte kunnat känna till vid frågornas 

och svarsalternativens utformning. Därmed passar öppna frågor bra när det är 

nya forskningsområden som undersöks. 

 

Slutna frågor är både lätta att ställa och enkla att besvara, och jämförbarheten 

i svaren mellan olika respondenter ökar. Några nackdelar som bör nämnas är 

att det är svårt att ha rätt formulerade och tillräckligt många svarsalternativ. 

Vid många slutna frågor får intervjun dessutom en opersonlig prägel, vilket 

kan skapa bristande engagemang från respondentens sida. 

 

Datainsamlingsprocessen 
Datainsamling har genomförts med en webbaserad enkätundersökning under 

mars och april månad, 2013. Backman (2006) beskriver enkätmetodik som en 

kvantitativ metod då det är en standardiserad intervju som resulterar i hårda 

data, men med både öppna och slutna frågor, en möjlighet att kommentera 

samt följdfrågor baserade på respondenternas tidigare svar blir det enligt 
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författarna en kvalitativ, semistrukturerad intervjumetod som låter 

respondenterna säga sina egna åsikter.  

 

En webbaserad enkätundersökning valdes för att det inte skulle ta 

respondenterna för lång tid och vara enkelt att registrera sina svar samt 

eftersom den skulle gå att komma åt oavsett var respondenterna befann sig. 

Denscombe (2000) tar upp att det inte finns något sätt att förlora möjliga 

respondenter på som är mer effektivt än enkätens omfång. Därmed hölls 

enkätfrågorna till ett antal som skulle kräva ungefär tio minuter för att besvara 

dem.  

 

I ett följebrev som redogjorde för examensarbetets syfte och enligt Körner & 

Wahlgren (2002) på så vis bidra till att öka svarsfrekvensen erhöll 

respondenterna länkar till de tre enkäterna att besvara direkt över Internet. 

WebbEnkäter, en tjänst som tillhandahålls av enuvo.ch, har distribuerat 

enkäterna samt hanterat insamlad enkätdata. Med WebbEnkäter har 

möjligheten att pausa enkäten och fortsätta vid ett senare tillfälle kunnat ges 

till respondenterna. Detta värdesatte författarna högt då det kan ha påverkat 

mängden insamlade kommentarer. 

2.2.4 Resultatmetod 
Hos WebbEnkäter har överskådlig statistik kring de olika frågorna fåtts under 

hela datainsamlingen, vilken efter datainsamlingens slut fungerat som 

extrakontroll mot författarnas egna uträkningar. 

 

Varje respondent har fått ett identifikationsnummer så att författarna kan 

analysera data individerna emellan, dock vet författarna inte vilket nummer 

som tillhör vilken respondent. Gällande redovisning av kommentarer har 

författarna efter stavningskontroll och omformulering till ett korrekt, 

akademiskt språk valt att, med restriktioner för att hålla respondenterna 

anonyma, skriva ut kommentarerna utan inbördes ordning. På så sätt förloras 

inte kommentarernas innebörd. 

2.2.5 Analysmetod 
Vid dataanalysen har ett hermeneutiskt förhållningssätt hållits då syftet inte är 

att generalisera utan att förstå och tolka innebörden av avvikande svar på det 

sätt respondenterna ursprungligen menat.  

 

Första steget av analysen har pågått under hela datainsamlingen och har bestått 

av att sammanfatta och gruppera data efter kategorier såsom viktiga och 

laddade ord. Efterkommande steg var då datainsamlingen avslutats och 

innebar att undersöka var de avvikande svaren förekom samt att analysera och 

diskutera kring varför de avviker. Detta har knutits samman till inhämtad teori 
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och presenteras efter rubriker som avser besvara ställda frågeställningar samt 

se till att undersökningen uppnår sitt syfte. 

2.2.6 Etiska överväganden 
För att erhålla så många ärliga kommentarer som möjligt hölls 

enkätundersökningen anonym. Respondenterna tog del av bakgrund till 

undersökningen och blev informerade om dess syfte, samt att deltagandet var 

frivilligt. Genom att respondenterna själva gått in och besvarat enkäterna blev 

det, enligt det Denscombe (2000) skriver, ett informerat samtycke att delta i 

undersökningen.  
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3 Kvinnor i byggbranschen 

3.1 Sysselsättningsutveckling inom byggbranschen 

Att byggbranschen är en mansdominerad bransch är ingen nyhet. År 2008 var 

42 100 personer verksamma inom byggbranschen på poster som innefattar 

chefer eller ingenjörsroller, utav dessa var 13 procent kvinnor. Fram till 2011 

har en ökning utav verksamma inom ovanstående tjänster skett med 4 900 

personer till 47 000, vilket är en ökning med 12 procent. Utav dessa motsvarar 

endast tre procentenheter kvinnor medan männen representerar nio 

procentenheter (SCB. 2). 

 

 
Figur3.1: Antal kvinnor, män samt totalt som var verksamma inom 

byggbranschen på chefs- eller ingenjörsposter mellan 2008 till 2011 (SCB. 2). 

 

Enligt Olofssons studie Kvinnor och män i byggyrken (2000) arbetar 

majoriteten av de kvinnliga civilingenjörerna på en arbetsplats med mer än 60 

procent män och var tionde man arbetar på en arbetsplats med bara män. 

Samma studie visar att kvinnor oftast söker sig till kontorstjänster, endast en 

kvinna utav 148 respondenter arbetade på byggarbetsplats. Varför spridningen 

ser ut som den gör är Olofsson försiktigt med att dra några slutsatser kring, 

men Cettner (1, 2008) har en teori som hon redovisar i sin studie, Kvinna i 

byggbranschen. Hon menar på att organisationsformen inom konsultbranschen 

uppfattas som öppnare mot kvinnor. Trots detta visar prognoserna på att 

kvinnorna ökar bland de poster som kräver en högre utbildning. Det är främst 

inom tjänster som arbetsledare, projektledare och tekniska konsulter som 

ökningen ses (Köhler, 2012). 

 

Att kvinnorna allt mer och mer tar plats i byggbranschen är det flera som 

fastslår. På byggchefernas hemsida skrivs det den 19 mars 2013 om Helena 

Söderberg som blev årets byggchef 2013, andra året i rad som en kvinna 

utnämns till årets byggchef. Priset är det fjärde i ordningen att delas ut och har 

instiftats för att framlysa bra ledare inom byggbranschen. Lars Bergqvist, 

ordförande för Byggcheferna, menar på att ett stort generationsskifte sker 
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inom byggbranschen just nu och behovet av nya chefer och medarbetare för 

framtidens byggande är stort (Byggcheferna 1, 2013).  

 

Martin Hagberg, chef på NCC, spår att vid de kommande generationsskiftena 

kommer problemet med den sneda könsfördelningen att försvinna. Han menar 

på att det hela beror på ett generationsproblem och att de unga anser att det är 

mer naturligt att fler kvinnor kommer in i byggbranschen.  

  

Byggbranschen har en extremt sned könsfördelning. Det har lett 

till att branschen har gått miste om nya sätt att lösa problem på i 

massor av år. – Tjejer har andra problemlösningar än killar,  

 

säger Mats Nilsson, lagbas på NCC (Nohrstedt, 2008). Anni Vänskä, Martin 

Hagberg och Mats Nilsson, samtliga verksamma på NCC, har intervjuats utav 

Byggvärlden den 27 mars 2008 och trion är överens om att byggbranschen 

mister många nya sätt att lösa problem eftersom att kvinnor och män tänker 

olika. De lägger fram ett exempel på ett nytänkande som Anni Vänskä kom 

med när hon började som arbetsledare på NCC. Då satt alla gubbarna och 

bläddrade i sina ritningar vid diverse möte, men Anni kom med förslaget att 

dra upp det på en overheadbild istället så att alla var införstådda vilken 

ritningar som diskuterades (Nohrstedt, 2008).  

 

Att män och kvinnor ska ha lika rättigheter i såväl arbetsliv som privatliv finns 

reglerat i bland annat diskrimineringslagen, men det finns också studier som 

har visat ett samband mellan jämställdhet och lönsamhet. Det lönar sig för alla 

parter att arbeta mot en jämställd arbetsplats. Det är viktigt att utnyttja den 

kompetens som finns och att det hela tiden finns möjlighet till utveckling på 

arbetet (Amundsdotter & Gillberg, 2001). I nummer fem av tidningen 

Husbyggaren skrev gästkrönikören Barbro Larson att byggbranschen saknar 

ett kvinnoperspektiv för att det som byggs ska fungera för alla i samhället, inte 

enbart för män (Larsson, 2004). Lars Tengvall, huvudansvarig för projektet 

Mera Mångfald Bättre Balans från Byggchefernas sida, var inne på samma 

spår när han påstod att byggbranschen bör reflektera samhället och menade på 

att den inte gör det idag (Åhlund, 2011). 

 

Att det blir ett hårdare arbetsklimat och en tuffare jargong på grund av 

dominansen av män är alla tre eniga kring men hur problemet ska förebyggas 

säger de inte något direkt om. De tror dock att manskulturen kan avskräcka en 

del, problemet är ju dock att enda vägen att gå för att lösa det är att anställa 

fler kvinnor vilket beskrivs som ett moment 22 (Nohrstedt, 2008).   
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3.2 Skillnader i karriärval 

Trots att statistik under senare år visat en positiv trend av kvinnliga ingenjörer 

inom byggbranschen har ingen signifikant förändring av kvinnor inom 

chefsrollerna skett (Larson, 2004). I en studie utförd av Dainty et al. (2000) 

undersöktes mäns och kvinnors karriärer hos stora byggföretag för att ta reda 

på vad som påverkade deras karriärutveckling. Studien visade att kvinnor i 

snitt klättrat ett steg mindre än män på karriärstegen vid samma ålder och med 

samma arbetslivserfarenhet. De större och mer prestigefyllda projekten hade 

män en benägenhet att arbeta med medan kvinnor visade sig ha lättare att byta 

positioner inom företaget, vilket saktade ned deras karriärutveckling mot att nå 

mer ledande befattningar (Dainty et al., 2000). Arditi och Balci (2009) 

genomförde i USA en liknande studie då de ämnade att ta reda på om det är på 

grund av lägre kompetens kvinnor i mindre utsträckning än män innehar 

chefsbefattningar. De kunde inte hitta några anledningar till att kvinnor skulle 

vara ett sämre val än män. Tvärtemot visare de undersökta kvinnorna resultat 

på högre kundfokus och auktoritet än männen, vilket Arditi och Balci (2009) 

menar är för att kvinnor måste vara mer självsäkra och karismatiska än män 

för att bli respekterade i chefsbefattningar. Arditi och Balci (2009) menar på, 

till skillnad från Dainty et al., att karriärskillnaden istället beror på att kvinnor 

initialt startar ett steg bakom män på karriärstegen och därmed måste bevisa 

mer än män för att komma ifatt dem i karriären.  

 

Humankapitalteorier förklarar skillnaden i karriärval mellan män och kvinnor 

som ett ’rationellt val’ och menar på att kvinnor väljer sådana yrken med 

arbetsuppgifter som även ger dem möjligheter att utföra samhällets syn på 

könsroller. I kvinnans fall rollen som hushållerska och barnuppfostrare 

(Clarke et al., 1999). Detta bekräftas då trots att kvinnor och män i åldern 20-

64 år i genomsnitt arbetar lika mycket per dag, cirka 7,5 timmar, är det 

kvinnor som oavlönat spenderar mer tid på hushållsarbete i hemmet (SCB. 3, 

2012). 

 

Eftersom kvinnor ofta befinner sig i de positioner som inte innebär makt 

märks de inte heller (Cettner 1, 2008). För att locka fler kvinnor till 

byggbranschen behöver de kvinnor som finns i den synas och på så sätt 

fungera som förebilder (Titania, 2013). 

3.3 Barriärer som måste övervinnas 

I en rapport som presenterades på Almedalsveckan 2010, gjord utav Novus 

Opinion på uppdrag av Byggcheferna, uppgav varannan kvinnlig byggchef att 

attityderna mot kvinnor i byggbranschen utgör ett hinder. Även 36 procent av 

de manliga cheferna gav medhåll i frågan (Axelsson, 2010). Enligt Olofssons 

(2000) studie som gjordes på 83 manliga och 62 kvinnliga civilingenjörer ses 

dock ingen direkt skillnad i hur de båda könen upplever en rad olika 
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arbetsförhållanden. Det finns inte heller någon markant skillnad i hur de båda 

könen önskar att arbetsförhållandena skulle upplevas (tabell 3.1).  

 

Tabell 3.1: Skillnad mellan könen i hur arbetsmiljön upplevs och hur de 

önskar att den skulle vara (Olofsson, 2000, s. 191). 

 Kön Upplever medel Önskar medel 

Karriärmöjlighet Kvinna 

Man 

2.72 

3.04 

4.32 

4.25 

Intellektuellt arbete Kvinna 

Man 

3.61 

3.71 

4.67 

4.63 

Möjlighet specialisering Kvinna 

Man 

3.39 

3.50 

3.98 

3.86 

Delaktigt beslut eget arbete Kvinna 

Man 

3.75 

3.70 

4.26 

4.29 

Fritt och självständigt Kvinna 

Man 

3.93 

3.98 

4.48 

4.42 

Inflytande på verksamheten Kvinna 

Man 

2.95 

3.04 

4.19 

4.24 

Tillåts gör ”bra” arbete Kvinna 

Man 

3.84 

3.27 

4.61 

4.53 

Samma värde oberoende 

vems förslag 

Kvinna 

Man 

3.28 

3.27 

4.51 

4.45 

Frånvaro av tidspress Kvinna 

Man 

2.29 

2.36 

3.00 

3.00 

Ansvar efter befogenhet Kvinna 

Man 

3.44 

3.45 

4.06 

4.06 

Lagom arbetsbelastning Kvinna 

Man 

2.61 

2.89 

4.12 

3.74 

Arbetsgemenskap Kvinna 

Man 

3.55 

3.54 

4.38 

4.14 

God planering Kvinna 

Man 

2.75 

2.87 

4.19 

4.13 

Välja arbetssituation till 

exempel efter familjesits 

Kvinna 

Man 

3.00 

3.02 

4.29 

3.87 

 

Vidare i studien undersöktes skillnader kring hur stödet från närmsta chef 

uppfattades (tabell 3.2). Resultatet redovisades på samma sätt som i 

arbetsmiljön med både hur stödet upplevdes samt hur de önskade att det skulle 

vara. Här sågs däremot markanta skillnader mellan kvinnorna och männen. 

Den största skillnaden sågs i hur de båda könen önskade att det sociala stödet 

skulle vara, kvinnornas önskningar var högre än männens. Men skillnader sågs 

även i hur de upplevde det, kvinnornas upplevelser var i samtliga fall lägre än 

männens gällande det sociala stödet från närmsta chef. 
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Tabell 3.2: Skillnad mellan könen i hur det sociala stödet av närmsta chef 

upplevdes och hur de önskar att den skulle vara (Olofsson, 2000, s. 192). 

 Kön Upplever medel Önskar medel 

Prata om svårigheter med 

chef 

Kvinna 

Man 

3.23 

3.05 

4.19 

3.90 

Uppmuntran av chef Kvinna 

Man 

3.00 

3.09 

4.53 

4.03 

Information av chef viktigt 

för eget arbetet 

Kvinna 

Man 

3.08 

3.39 

4.57 

4.31 

Information av chef om 

förändringar 

Kvinna 

Man 

3.34 

3.46 

4.47 

4.43 

Chef samma syn på min 

kompetens 

Kvinna 

Man 

3.20 

3.30 

4.10 

3.75 

Chef ger återkoppling Kvinna 

Man 

2.90 

3.14 

4.62 

4.23 

Chef tillgång kritiska 

situationer 

Kvinna 

Man 

3.22 

3.34 

4.54 

4.34 

Chef ger bra förutsättningar 

för bra arbete 

Kvinna 

Man 

3.00 

3.21 

4.60 

4.38 

 

En studie utförd av Clarke et al. (1999) på två kvinnliga målare gav 

indikationer om vilka förhållanden som bör finnas på arbetsplatsen för att få 

kvinnor att stanna kvar inom byggbranschen. Föräldraledighet, en möjlighet 

att få andra arbetsuppgifter under graviditeten samt stödgrupper för kvinnor 

var sådant som enligt studien kunde vara avgörande. Vidare konstaterades 

vikten av möjlighet till fortbildning samt god arbetsmiljö både för att locka 

kvinnor till byggbranschen och för att sedan behålla dem. Dessa faktorer kan 

även appliceras i fallet av män inom byggbranschen. Cettner (1, 2008) 

kommer i sin licentiatavhandling fram till att det är mycket som inverkar då en 

kvinna lämnar byggbranschen. Intervjudata från hennes studie talar för 

faktorer som att dessa kvinnor känner sig ”ekonomiskt, karriärmässigt och 

socialt underordnade” (Cettner 1, 2008, s. 90). 

 

Ett annat sätt att försöka komma åt problemet är att lyfta fram de kvinnor som 

faktiskt finns i branschen. I Titanias (2013) undersökning uppgav fyra av de 

fem intervjupersoner att de helt saknat en kvinnlig inspirationskälla. Hade 

detta funnits skulle inträdet i arbetslivet ha förenklats. En metod för att föra 

fram kvinnliga förebilder vore att istället för män låta kvinnor vara de som 

informerar om byggbranschen på högskolor och universitet (Titania, 2013). 

 

På Lunds Tekniska Högskola har det länge pågått ett årligt evenemang vid 

namn Flickor på Teknis som avser att informera om och locka tjejerna från 
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gymnasium till att studera ingenjörsutbildning (Pettersson et al., 2013). Under 

evenemangets dagar får tjejerna en inblick i ingenjörsyrket då de bjuds på 

både föreläsningar och laborationer samt får bekanta sig med bland annat 

kvinnliga studerande vid skolan och representanter från företag. Byggcheferna 

och Sveriges Byggindustrier har sedan starten i februari 2011 haft ett projekt i 

medverkan av chefer från branschen och ett tiotal företag som kallas Mera 

Mångfald Bättre Balans. Projektets syfte är att framhäva mångfaldsfrågan och 

föreslå åtgärder för förbättring utav branschen (Åhlund, 2011). 

3.3.1 Förutfattade meningar 
I Husbyggaren nummer 5 skrev Annicka Cettner bland annat om varför det är 

svårt att få in kvinnor i byggbranschen samt hur svårt det är att få dem att 

stanna kvar. Som en förklaring skrev hon: ”En annan anledning kan ses i de 

attitydundersökningar som visar att medelålders män har störst motstånd till 

kvinnliga medarbetare” (Cettner 2, 2008, s. 49). I undersökningen dras en 

slutsats som lyder att när medelålders män når en högre position är det dem 

som utgör motståndet mot kvinnor i branschen (Cettner 2, 2008). 

Byggchefsbarometerns undersökning går helt emot Titanias (2013) 

undersökning om kvinnor i byggbranschen som gjordes i början av 2013 där 

följande fråga ställdes till fem kvinnor: ”Tror du att synen på kvinnor i 

branschen kommer förändras när 40- och 50-talisterna går i pension? 

Handlar detta om att vi går i gamla hjulspår och har svårt att styra om?”. 

Fyra av fem svarade ja på ovanstående fråga, men den sista kvinnan som 

också var den äldsta i undersökningen svarande följande: ”- Det har redan 

ändrats oerhört mycket sen jag började på 80-talet. De som har en gammal 

syn finns inte kvar, de är redan utdöda” (Titania, 2013, s. 7). 

 

I samma undersökning diskuteras det om hur omgivningen möter kvinnorna 

när de berättar vad de arbetar med. Samtliga respondenter upplever positivt 

bemötande när de berättar att de arbetar inom byggbranschen, men det ska 

tilläggas att fyra av dem även möttes utav förvåning (Titania, 2013).  

3.3.2 Kränkningar 
Att blir kränkt som kvinna på sin arbetsplats inom byggbranschen är något 

som många kvinnor finner sig i, det hör till branschen och de anpassar sig efter 

spelets regler. Kvinnorna som medverkat i studien Byggbranschen – en 

möjlighet för kvinnor?, utförd av Olofsson (2003), kopplar sällan sina 

upplevelser till sexuella trakasserier trots att de upplever både nyp i baken och 

muntliga spydigheter. Detta tolkas som att definitionen av sexuella 

trakasserier är varierande och i många fall en svårtolkad anklagelse (Olofsson, 

2003). Nationalencyklopedins (NE. 2) definition av sexuella trakasserier är: 

 

”Handling eller uppträdande av sexuell natur som kränker en 

annan persons värdighet. Trakasserier kan handla om beröring, 
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tafsningar, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är 

sexuellt anspelande och ofta nedvärderande. Sexuella 

trakasserier skiljer sig från en vanlig flirt genom att de är 

ovälkomna. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör 

vad som är kränkande.” 

 

Trots hårda lagstiftningar är alltså de sexuella trakasserierna svåra att komma 

åt och det beror på okunskap i ämnet samt att kvinnor sällan vill tala om de 

problem som finns (Byggcheferna 2, 2013). Jämställdhetsfrågan inom 

byggbranschen har diskuterats i många år (Byggcheferna, 2010) och det 

tillsammans med den åtstramade lagstiftningen gör att de sexuella 

trakasserierna borde ha minskat (Byggcheferna 2, 2013).  

 

I undersökningen som gjorde inför Almedalsveckan 2010 på kvinnliga 

byggchefer visade resultatet att 36 procent någon gång blivit kränkta till följd 

av vilket kön de har. Hälften av de kvinnliga byggcheferna hade också en 

förklaring till varför antalet kvinnor i byggbranschen är så få och menar att det 

beror på den grabbiga jargongen. Vid kränkande behandling uppger också 17 

procent att de har kollegor som slutat av den anledningen (Axelsson 2010). 

 

Att kvinnor får anpassa sig i byggbranschen är det fler som fastslår. I en 

artikel skriven av Whittock (2002) beskrivs hur kvinnor tvingas gömma sin 

kvinnlighet och klä sig mer manligt för att inte överskuggas av deras tekniska 

förmåga. Hon skriver att de manliga kläderna ofta är nödvändiga för att klara 

av de säkerhetskrav som finns, men menar också på att om arbetet inte kräver 

en viss klädsel så finns det inga andra skäl till varför kvinnor inte kan ha mer 

feminin klädsel. 
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4 Resultatredovisning 

4.1 Svarsfrekvens 

Som nämnt tidigare har enkäterna gått ut till 58 personer, av dessa valde sedan 

39 personer att svara på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent. 

Vidare var 6 respondenters svar ofullständiga eller utanför ramen för 

avgränsningen, vilket resulterar i 33 giltiga enkäter som kommer att redovisas 

och analyseras. Fördelningen mellan de olika enkäter är som följer: 

 

- Enkät A: För dig som arbetar inom byggbranschen  

(22 respondenter). 

- Enkät B: För dig som har arbetat inom och lämnat byggbranschen  

(6 respondenter). 

- Enkät C: För dig som aldrig har arbetat inom byggbranschen 

(5 respondenter).  

4.2 Respondenternas bakgrund 

Åldern för samtliga respondenter varierar mellan 26 och 46 år, och 

åldersfördelningen i spann med femårsintervaller för respektive enkät finns 

redovisade nedan.   

  
Figur 4.2: Åldersfördelning för  
enkät A (antal). 

Figur 4.2: Åldersfördelning för  
enkät B (antal). 

 
Figur 4.3: Åldersfördelning för 
 enkät C (antal). 
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Samtliga respondenter har tagit sin examen vid Lunds Tekniska Högskola. Av 

de som arbetar inom byggbranschen idag har 17 stycken en 

civilingenjörsexamen, 4 stycken har en högskoleingenjörsexamen samt 1 

person har en dubbelexamen som både civilingenjör och högskoleingenjör. 

Bland de som har arbetat inom och lämnat byggbranschen samt de som aldrig 

har arbetat inom byggbranschen har samtliga respondenter en 

civilingenjörsexamen. Examensåren varierar från år 1997 till 2010 och har 

fungerat som en kontroll utav avgränsningen att enbart undersöka kvinnor som 

tagit examen under 15-årsperioden mellan åren 1997 och 2011.  

4.3 Arbetsroll 

Bland de som svarat på enkät A arbetar 4 personer på byggarbetsplats, 17 

personer arbetar på kontor och 1 person arbetar växelvis på båda nämnda 

ställe. I enkät B arbetade 1 person på byggarbetsplats medan 5 arbetade på 

kontor under deras aktiva tid inom byggbranschen. 

 

Första befattning efter examen 

  

Tabell 4.1: Respondenternas första befattning.  

Befattning Enkät A (antal) Enkät B (antal) 

Arbetsledare 4  - 

Konstruktör 4  1  

Kvalitets- och miljösamordnare - 1  

Projektledare 3  1  

VA-ingenjör 1  1  

Annat 10  2  

 

Som annan befattning svarade respondenterna som följer: 

 

Enkät A: 

- VVS – konstruktör. 

- Utredare. 

- Trainee. 

- Biträdande projektledare. 

- Konsult, effektiviseringsarbete / förändringsledning. 

- Kvalitetsingenjör. 

- Markprojektör. 

- Vägprojektör. 

- Utvecklingsingenjör. 

 

 

Enkät B: 

- Projektingenjör. 



 

 

21 

- Projektanställning. 

 

Befattning idag 

 

Tabell 4.2: Respondenternas befattning idag. 

Befattning Enkät A (antal) 

Arbetsledare 1  

Konstruktör 2  

Kvalitets- och miljösamordnare 1  

Platschef 1  

Projektledare 10  

VA-ingenjör 1  

Annat 6  

 

Som annan befattning svarade respondenterna som följer: 

 

Enkät A: 

- VVS – konstruktör. 

- Projekteringsledare. 

- Integrationschef. 

- Stabsfunktion inom kommunalt VA. 

- Markprojektör och uppdragsansvarig. 

- Biträdande arbetschef. 

 

Bland respondenterna som inte arbetar inom byggbranschen idag fick de 

kommentera fritt om vilken befattning de har idag samt inom vilken bransch 

de är verksamma inom: 

 

Enkät B: 

- Lead Engineer, oljeserviceindustrin. 

- Studerande läkarsekreterare. 

- Vice President, tillverkningsindustrin. Företaget tillverkar produkter till 

VVS och storkök. 

- Projektledare för internationella projekt inom energipolitiken. 

- Projektledare/forskare inom avloppsvattenrening (biologisk rening).  

- Miljöinspektör på kommunal förvaltning. 

 

Enkät C: 

- Miljöingenjör, avfallshantering. 

- Europapatentombud och teamledare inom patentbranschen. 

- Miljöingenjör, avfallsbranschen. 

- Avdelningschef för säkerhet, kvalitet och miljö inom energibranschen. 

- Projektledare, detaljhandeln. 
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De respondenter som har arbetat inom byggbranschen men lämnat den 

stannade kvar i byggbranschen i 6 månader, 9 månader, 1 år, 4 år, 6 år 

respektive 15 år.  

4.4 Allmänt om utbildningen 

Varför valde du att studera en utbildning inom byggbranschen? 

 

 
Figur 4.4: Av vilken anledning respondenterna valt att läsa en utbildning 

inom byggbranschen, redovisat i antal som tyckte att anledningen stämde in 

på dem. Varje respondent hade möjligheten att välja tre svarsalternativ. 

1 = Intressant bransch, 2 = Tillfälligheter, 3 = Bra jobbmöjligheter,  

4 = Annat, 5 = Tipsad utav bekant, 6 = Få kvinnor. 

 
Figur 4.5: Procentuell fördelning totalt sett till av vilken anledning 

respondenterna valt att läsa en utbildning inom byggbranschen. Varje 

respondent hade möjligheten att välja tre svarsalternativ.  

1 = Intressant bransch, 2 = Tillfälligheter, 3 = Bra jobbmöjligheter,  

4 = Annat, 5 = Tipsad utav bekant, 6 = Få kvinnor 

 

Till annan anledning gavs följande svar: 

- Bred utbildning 

- Ville bygga hus 

- En miljösida inom utbildningen 
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Enkätfrågorna om hur många kvinnor som fanns från utbildningsstart samt hur 

många som fullföljde utbildningen har strukits på grund av för stor osäkerhet 

bland respondenterna.  

4.5 Praktik under utbildningen 

Respondenterna fick svara på frågor gällande om de gjort någon praktik under 

utbildningen samt hur den har påverkat deras senare val. Svaren på samtliga 

frågor i procent med eventuella kommentarer redovisas härefter. 

 

Gjorde du någon praktik under utbildningen? 

Frågan ställdes till samtliga respondenter oberoende utav vilken enkät som 

besvarades. 

  
Figur 4.6: Antal som gjorde en praktik under 
utbildningen. 

Figur 4.7: Hur många som 
totalt sett gjorde en praktik 
under utbildningen (procent). 

 

Har din praktik haft en positiv inverkan i ditt arbetsliv? 

Frågan ställdes enbart till respondenter som gjort en praktik under 

utbildningen samt tillhör enkät A eller B. 

  
Figur 4.8: Antal som tycker att praktiken haft 
en positiv inverkan i arbetslivet. 

Figur 4.9: Hur många som 
totalt sett tycker att 
praktiken haft en positiv 
inverkan i arbetslivet 
(procent). 
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Har dina erfarenheter från praktiken påverkat ditt val av att 

lämna/stanna kvar inom byggbranschen? 

Fråga ställdes enbart till de respondenter som har gjort en praktik under sin 

utbildning. Till respondenterna i enkät A har frågan ställts med innebörden hur 

erfarenheterna påverkat dem att stanna kvar. Respondenterna i enkät B och C 

har ställts frågan om det påverkat deras val att lämna byggbranschen. 

 
Figur 4.10: Om respondentens erfarenheter från praktiken har påverkat dess 

val att lämna/stanna kvar inom byggbranschen (antal). 

 

Respondenterna fick även valfritt kommentera sitt svar till ovanstående frågor:   

 

Enkät A: 

- Fick en försmak av vad som väntade och insåg att det var detta jag ville 

jobba med. 

- Tyckte det var roligt att bygga hus i praktiken. 

- Jag fick en praktisk erfarenhet från byggbranschen som jag kunde knyta 

till min utbildning. Detta resulterade i att jag såg hur kurserna hängde 

ihop och vad resultatet kunde bli. 

- Det har stärkt mitt val och jag fick en bekräftelse på att det är detta jag 

vill jobba med. 

- Det var genom min praktik som jag fick jobb efter examen. Det var 

även på grund av min praktik som jag valde att jobba inom mark och 

anläggning. Innan var jag inne på husbyggnad eftersom utbildningen är 

väldigt husinriktad. 

- Har aldrig ens funderat på att inte stanna kvar! Vad skulle jag då göra? 

- Det var roligt att komma ut och det gav en bild av hur det verkligen såg 

ut i branschen. 

- Praktiken konfirmerade att det var en spännande bransch med mycket 

möjligheter. 

- Att ha varierande praktikplatser tror jag gjorde det lättare för mig att få 

jobb efter examen. Det gjorde att jag kunde påvisa att jag gjort annat än 

att sitta i skolbänken och implementerat det jag lärt mig i skolan.  
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- Mindre positiva upplevelser under min praktik på en byggarbetsplats 

gjorde att jag sökte mig till kontorsjobb efter examen. Ett val som jag 

även idag är väldigt nöjd med. 

- Det var en bra erfarenhet under studietiden, men jag tror inte att det har 

haft någon inverkan på mitt arbetsliv. 

- Jag var övertygad redan när jag började studera att jag skulle fortsätta i 

branschen så praktiken vara bara kul och lärorik att komma ut på, men 

den hade inget att göra med att jag stannade kvar i branschen. 

- Praktiserade på en byggarbetsplats och bestämde mig direkt för att jag 

inte vill jobba där efter examen. 

- Gav en bra insyn i de olika delarna av branschen både på konsult- och 

produktionssidan. 

- Tog en sabbatstermin och gjorde en åtta månader lång praktik. Det 

gjorde främst att jag kunde tillgodogöra mig avslutningen på 

utbildningen bättre, men var också meriterande vid jobbsökande efter 

examen. 

- Min praktik öppnade mina ögon för att det i vår bransch är möjligt att 

ha en kommun som arbetsgivare. Det var mest de stora byggföretagen 

och några större konsultfirmor som presenterade sig och var närvarande 

när jag utbildade mig. Det hjälpte mig också att välja bort inriktningar 

jag absolut inte ville jobba med. 

 

Enkät B: 

- Valde lämna branschen på grund av flytt utomlands av familjeskäl och 

där fanns en mer intressant och bättre betalad bransch. 

- Förvisso var det först under min andra praktiksommar som jag råkade ut 

för den konservativa branschen där kvinnor inte ansågs välkomna på 

byggarbetsplatsen. Men efter den praktiken har jag i mitt arbetsliv 

aldrig upplevt något liknande utan snarare som kvinna blivit väl 

mottagen under mina fyra år på byggarbetsplatser. 

- Praktiken var jättebra som inomhusmiljökonsult, men sedan började jag 

i byggbranschen, vilken var helt annorlunda mot konsultmiljön. 

 

Enkät C: 

- Praktiken var inte renodlad mot byggbranschen, utan mot infrastruktur. 

Det var ämnena i utbildningen som fick mig att inse att byggbranschen 

inte var rätt för mig. 

- Min praktik var i utkanten av byggbranschen, fastighetsservice. 

- Ville redan från start jobba med vatten-, avfalls- och miljöfrågor. 

- Jag hade hela tiden siktet inställt på byggbranschen. 

- Jag fick en bra bild av branschen, men fick ett annat erbjudande jag 

varken kunde eller ville tacka nej till. Flytt till större stad och högre lön. 
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Av de som inte gjort någon praktik under utbildningen svarar samtliga nio 

respondenter att de känner att de hade haft nytta av en praktik när de kom ut i 

arbetslivet. Kommentarerna såg ut som följer: 

 

Enkät A: 

- Det är alltid bra att få komma ut på plats och se hur det går till. 

- Under studietiden var arbetslivet något mycket abstrakt. Jag hade ingen 

aning om hur arbetslivet skulle vara när jag blev klar. 

 

Enkät B: 

- Jag hade fått mer inblick i vad det verkliga arbetet handlade om. 

- Det hade varit lättare att få ett bra jobb, vilket jag haft vissa problem 

med. 

4.6 Svårigheter under utbildningen 

Hur ofta ställdes du av dina lärare inför följande svårigheter under din 

utbildning på grund av ditt kön? 

 

Tabell 4.3: Hur många samt hur ofta respondenterna utsatts för olika 

svårigheter utav lärare under studietiden totalt sett (procent). 

Svårighet Varje vecka Varje månad Varje år  Aldrig 

Hårda ord - - 6 % 94 % 

Högre förväntningar 3 % 3 % 6 % 88 % 

Lägre förväntningar - 6 % 15 % 79 % 

Mobbning - - - 100 % 

Orättvis behandling - 6 % 6 % 88 % 

Sexuella trakasserier - - 3 % 97 % 

 

Hur ofta ställdes du av dina studiekamrater inför följande svårigheter 

under din utbildning på grund av ditt kön? 

 

Tabell 4.4: Hur många samt hur ofta respondenterna utsatts för olika 

svårigheter utav sina studiekamrater under studietiden totalt sett (procent). 

Svårighet Varje vecka Varje månad Varje år  Aldrig 

Hårda ord - - 6 % 94 % 

Högre förväntningar - 3 % 9 % 88 % 

Lägre förväntningar - 9 % - 91 % 

Mobbning - - - 100 % 

Orättvis behandling - 9 % 3 % 88 % 

Sexuella trakasserier - - - 100 % 

 

Respondenterna fick vidare kommentera fritt kring vilka andra svårigheter de 

stött på under sin studietid: 
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Enkät A: 

- Jag personligen såg eller upplevde inte några svårigheter. Utbildningen 

kändes professionell och lärarna struntade fullkomligt i om jag var 

kvinna eller inte. 

- Enstaka lärare hade lite attitydproblem, men jag upplever inte att det 

hade något med någons könstillhörighet att göra. 

- På praktiken utsattes jag för orättvis behandling på 1 av 3 platser. Fick 

kommentarer som exempelvis att jag skulle sköta marktjänsten. 

Företagsledningen tog det mycket seriöst när jag påtalade problemet. 

- Jag har aldrig känt att jag i skolan blivit annorlunda behandlad eftersom 

jag är kvinna. 

- Råkade ut för en lärare som nedvärderade oss kvinnor i ett grupparbete 

för vi såg för bra ut. Upplevde också att om jag var ensam kvinna i ett 

grupparbete med män så räknades ofta inte min röst. 

- Vi var ur mitt perspektiv en väldigt bra klass där alla hela tiden höll en 

positiv attityd mot varandra. 

 

Enkät B: 

- Jag har varit väl förskonad. 

- Endast en gång har jag råkat ut för det. Det var vid ansökan till ett 

traineeprogram där jag blev uttagen, men inte mina kurskamrater. Då 

fick jag höra "du kom ju med enbart för att du är tjej". 

 

Enkät C: 

- En av de nya studenterna hade svårt att respektera kvinnliga faddrar. 

- Tycker inte det var några svårigheter. Kanske endast att vissa manliga 

studiekamrater hade tidigare praktisk erfarenhet.  

4.7 Saknas inom utbildningen 

Tycker du att det saknades något i utbildningen?  

 

Enkät A: 

- Praktik. 

- Mer insyn i arbetslivet. 

- En djupare inblick i vilka yrkesroller utbildningen kan leda till. 

Konstruktör och projektör innefattar mycket mer än bara de orden. 

- Mer förankring till kommande arbetsliv samt bättre koppling på 

övningsuppgifter så att de mer liknar en verklig uppgift i arbetslivet. 

- Överlag tycker jag att utbildningen varit bra. Visst saknas en känsla av 

fullärdhet i arbetslivet, men detta kan bero på brist av praktiska 

erfarenheter. Något som hade varit bra är om skolan ordnat med en 

praktikplats så alla ges möjligheten att prova på hur det är att arbeta. 

Dels skaffas kontakter som är bra senare i arbetslivet, och dels fås 
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förhoppningsvis en bättre bild över framtida arbetsområden, samt vilka 

inriktningar som är intressanta för en själv. 

- Övning på att presentera och sälja in saker. 

- Kommunikation. 

- Jag saknade samordning mellan institutionerna. Minns särskilt en 

läsperiod då vi hade ritteknik, byggnadsekonomi och 

byggnadsmateriallära. Samtliga kurser genomförde tre parallella 

arbetsuppgifter, ett i varje ämne, som inte alls var koordinerade. Jag 

hade gärna gjort en samordnad uppgift - rita en lokal, välj lämpliga 

material och räkna sedan på kostnaderna. 

- Fler kurser med föreläsare från företag 

- Ekonomistyrning för produktion. 

- Mer praktik! 

- Obligatorisk och längre praktik. Vi hade en valfri tioveckors praktik 

som vi skulle fixa själv på sommaren men detta skulle behövt vara 

organiserat av skolan i högre utsträckning, helst under terminstid och 

studiemedelsberättigande då min praktikplats gav väldigt dåligt betalt 

och det jag tjänade på sommaren höll mig flytande hela året. Så därför 

praktiserade jag bara en sommar och de andra valde jag att jobba med 

annat för att tjäna pengar. 

- Jag känner att jag fått en väldigt bra grund att stå på som jag fortfarande 

är tacksam för i mitt jobb idag. Ute i arbetslivet inses fort hur lite 

kunskap som införskaffats under utbildningen och det tar lång tid innan 

arbetet blir självgående. Det är däremot oundvikligt och inte ett tecken 

på att något saknas i utbildningen. 

 

Enkät B: 

- Nej. 

- Ja, praktik och mer anknytning till verkligt arbete. 

- Entreprenadjuridik. 

- Kurser i andra discipliner såsom ekonomi och affärsutveckling samt 

mer praktik och koppling till framtida arbetsgivare. 

- Anknytning mellan olika ämnen, som exempelvis matematik som bara 

lästes och aldrig användes praktiskt i andra ämnen. 

- Substans och djup, det var för många småkurser.  

   

 

 

Enkät C: 

- Tvärvetenskap mellan olika ämnesområden, koppling till tillämpning i 

verkligheten. 

- Praktik. 
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- Jag minns inte om praktiken var obligatorisk men annars bör den vara 

det. Värdet av att vara ute i verkligheten under studietiden, träna på att 

jobba, är viktigt inför sitt första jobb för att förstå vad som väntar en. 

4.8 Arbetssituationer 

Av respondenterna i enkät A uppger 13 stycken att de trivs mycket bra i 

byggbranschen och resterande nio uppger att de trivs bra. En respondent i 

enkät B uppger att hon trivdes mycket bra i byggbranschen, två säger att de 

trivdes bra, två trivdes mindre bra och en trivdes dåligt. 

 

Hur ofta har du av dina chefer ställts inför följande svårigheter på grund 

av ditt kön? 

 

Tabell 4.5: Hur många till antal samt hur ofta respondenterna ställts inför 

olika svårigheter utav sina chefer i byggbranschen på grund av sitt kön. 

Svårighet Enkät Varje vecka Varje månad Varje år  Aldrig 

Grovt språk A 

B 

- 

1 

1 

- 

2 

- 

19 

5 

Högre förväntningar A 

B 

2 

- 

2 

2 

3 

1 

15 

3 

Lägre förväntningar A 

B 

- 

- 

- 

1 

4 

- 

18 

5 

Respektlöshet A 

B 

1 

- 

1 

2 

2 

- 

18 

4 

Mobbning A 

B 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

21 

6 

Negativt bemötande A 

B 

- 

- 

2 

1 

2 

- 

18 

5 

Orättvis behandling A 

B 

- 

- 

2 

1 

5 

- 

15 

5 

Sexuella trakasserier A 

B 

- 

- 

- 

1 

2 

1 

20 

4 

 

Tabell 4.6: Hur ofta procentuellt totalt sett respondenterna ställts inför olika 

svårigheter utav sina chefer i byggbranschen på grund av sitt kön. 

Svårighet Varje vecka Varje månad Varje år  Aldrig 

Grovt språk 4 % 4 % 8 % 84 % 

Högre förväntningar 7 % 14 % 14 % 65 % 

Lägre förväntningar - 4 % 14 % 82 % 

Respektlöshet 4 % 11 % 7 % 78 % 

Mobbning - 4 % - 96 % 

Negativt bemötande  11 % 7 % 82 % 

Orättvis behandling - 11 % 7 % 71 % 
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Sexuella trakasserier - 4 % 11 % 85 % 

 

Hur ofta har du av dina kolleger ställts inför följande svårigheter på 

grund av ditt kön? 

 

Tabell 4.5: Hur många till antal samt hur ofta respondenterna ställts inför 

olika svårigheter utav sina kollegor i byggbransch på grund av sitt kön. 

Svårighet Enkät Varje vecka Varje månad Varje år  Aldrig 

Grovt språk A 

B 

2 

1 

1 

- 

5 

1 

14 

4 

Högre förväntningar A 

B 

2 

- 

2 

1 

2 

1 

16 

4 

Lägre förväntningar A 

B 

- 

1 

3 

1 

3 

- 

16 

4 

Respektlöshet A 

B 

- 

1 

2 

1 

3 

- 

17 

4 

Mobbning A 

B 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

22 

5 

Negativt bemötande A 

B 

- 

1 

2 

- 

5 

1 

15 

4 

Orättvis behandling A 

B 

- 

1 

2 

1 

5 

- 

15 

4 

Sexuella trakasserier A 

B 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

19 

6 

 

Tabell 4.6: Hur ofta procentuellt totalt sett respondenterna ställts inför olika 

svårigheter utav sina kollegor i byggbranschen på grund av sitt kön. 

Svårighet Varje vecka Varje månad Varje år  Aldrig 

Grovt språk 11 % 4 % 21 % 64 % 

Högre förväntningar 7 % 11 % 11 % 71 % 

Lägre förväntningar 4 % 14 % 11 % 71 % 

Respektlöshet 4 % 11 % 11 % 75 % 

Mobbning 4 % - - 96 % 

Negativt bemötande 4 % 7 % 21 % 68 % 

Orättvis behandling 4 % 11 % 18 % 67 % 

Sexuella trakasserier - - 11 % 89 % 

 

Respondenterna fick vidare fritt kommentera om de blivit utsatta för andra 

svårigheter än de som tagits upp utav författarna. 

 

Enkät A: 

- Det är svårast med att vara kvinna är i början av arbetslivet då kvinnor 

behöver bevisa så mycket mer än en man. Men nu funkar det jättebra 
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och när de väl insett vad jag klarar av kan jag uppleva att jag fått ett 

större förtroende, främst från gubbarna. 

- Det svåraste är att bli accepterad som en i gänget och därmed kanske 

inte blir någons förstahandsval för en befordran eftersom ingen 

egentligen känner en. Många föredrar faktiskt att prata särskilt mycket 

med kollegor av det egna könet. Följande scenarion har hänt mig: 

 Konferens på hotell. Alla män drar in i herrbastun där de knyter 

kontakter över en öl eller fem. De tre kvinnliga kollegorna som är 

med på konferensen kan uppenbarligen inte följa med. 

 Sektorsresa med jobbet. Killarna på min avdelning delar rum med 

varandra och det blir naturligt för dem att spontant dra ut på stan 

tillsammans. Jag är placerad i ett rum med kvinna som inte ens 

arbetar på min avdelning och som jag inte känner (på min 

avdelning finns inga kvinnor). Killarna glömmer bort mig. 

 Kafferast. Killarna pratar om jakt, golf eller fotboll. Jag har inget 

att tillägga och blir alltså mest tyst. 

- Jag har faktiskt aldrig känt mig orättvist behandlad på grund av mitt 

kön. 

- Varje år kan jag inte säga men det har hänt. 

- Har personligen aldrig upplevt svårigheter som jag kan koppla till mitt 

kön. Däremot har jag upplevt att åldern ibland ställt till det för mig. 

Alltså att utifrån den erfarenhet som jag skaffat mig och hur lång jag 

kommit i karriären, så har siffran ibland stått i vägen. Om jag bara varit 

fem år äldre så hade karriären gått lättare framåt, även om jag jobbat 

med exakt samma saker under samma tid som idag. 

- Under mina drygt femton år i yrkeslivet har jag hört grova ord riktade 

mot mig en gång utav en kollega. 

- Jag jobbar som byggprojektledare på en kommun och inom min 

organisation har jag aldrig råkat ut för några svårigheter på grund av 

mitt kön. De svårigheter jag träffat på är i mina projekt där en del 

entreprenörer har visat respektlöshet tidigare både beroende på ålder 

och kön. Detta händer numera väldigt sällan och i sådana fall bara på 

grund av mitt kön. Däremot kan det vara ganska "grabbigt/gubbigt", i 

ett av mina nuvarande projekt är vi tre kvinnor som jobbar med 20 män. 

 

Enkät B: 

- Inga svårigheter. 

- Endast en person i min direkta närhet (en chef, men utan 

personalansvar) hade svårt att hantera en annan ung kvinna på kontoret, 

detta var under ett par månader och skedde ibland varje vecka.  

- På min tid ”delade man ut" kvinnorna på var sitt bygge som en maskot. 

Det hade varit mycket lättare om det varit åtminstone två kvinnor på 

samma etablering.  
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4.9 Föräldraledighet 

På frågan ”Har du varit föräldraledig eller planerar du att vara det?” svarade 

17 utav 22 i enkät A ja på frågan. I enkät B har endast en respondent utav sex 

varit föräldraledig.  

 

59 procent av respondenterna i enkät A uppger att deras chefer varit positiva 

till deras föräldraledighet, 18 procent har varit negativa och 23 procent fick 

inga speciella reaktioner från sina chefer. Respondenten i enkät B som varit 

föräldraledig uppger att hennes chef varit negativ till föräldraledigheten.  

 

Gällande reaktionerna från kollegor fick 71 procent utav respondenterna i 

enkät A positiva reaktioner, 12 procent fick negativa reaktioner och 17 procent 

fick inga reaktioner alls. Kollegorna till respondenten i enkät B såg negativt på 

hennes föräldraledighet. 

  

Majoriteten av respondenterna, 68 procent i enkät A, upplevde inga 

svårigheter vid föräldraledigheten. 16 procent fick byta arbetsuppgifter och 

resterande 16 procent anger att de fick sämre löneutveckling samt svårt att 

hävda sig vid lågkonjunktur.  Respondenten i enkät B anger att hon fick sluta 

på arbetsplatsen på grund utav sin föräldraledighet. Kommentarer till fråga om 

svårigheterna redovisas nedan: 

 

Enkät A: 

- Eftersom mina kollegor får ta över delar av mina uppgifter när jag är 

borta så har de helt ärligt sagt att jag är behövd som avlastning och 

kommer att vara saknad. 

- Har varit föräldraledig två gånger. Första gången kom jag aldrig tillbaka 

till det jobbet igen då alla mina arbetsuppgifter ändrades. Andra gången 

kom jag tillbaka med nya friska tag och har bemöts väl. 

- Hur mycket man än vill att det ska vara positivt att vara föräldraledig är 

det fortfarande långt kvar till att det i vår bransch är lätt att vara borta. 

Det ses som en besvärlighet, men cheferna närmst en är de som kan 

göra det bättre eller sämre. 

- Ska påbörja min föräldraledighet nu i april, så vet inte vilka svårigheter 

jag kan komma att ställas inför när jag ska tillbaka. Dock har min chef 

(och chefen över honom) varit otroligt stöttande och under graviditeten. 

Detta har innefattat alltifrån att det är okej att inte vara lika produktiv 

som i vanliga fall, det är okej att jobba hemifrån fyra dagar per vecka. 

Jag har också fått (på eget initiativ) byta till ett mindre projekt som inte 

är lika krävande. Så som det ser ut idag så förväntar jag mig inga 

problem alls med att återgå till mina vanliga arbetsuppgifter när jag 

kommer tillbaka.  
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4.10 Byta bransch 

I enkät A uppger 19 respondenter att de inte funderar på att byta bransch 

medan tre svarar ja på frågan. En respondent valde att kommentera varför hon 

funderade på att byta bransch: 

 

- Jag funderar mest på att kanske börja jobba deltid på mitt nuvarande 

jobb och skaffa mig ett andra jobb att balansera upp tillvaron med. Det 

känns som att det kommer att bli svårt för mig att göra karriär eftersom 

jag är så osynlig.  

 

Varför valde du att lämna byggbranschen? 

 
Figur 4.11: Anledningar till att respondenterna i enkät B valde att lämna 

byggbranschen, redovisat i antal som tyckte att anledningen stämde in på 

dem. Varje respondent hade möjligheten att välja tre svarsalternativ. 
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Varför har du aldrig arbetat inom byggbranschen? 

  
Figur 4.12: Anledningar till att respondenterna i enkät C valt att inte arbeta 

inom byggbranschen, redovisat i antal som tyckte att anledningen stämde in 

på dem. Varje respondent hade möjligheten att välja tre svarsalternativ. 

 

Skulle du rekommendera andra kvinnor att söka sig till byggbranschen? 

Samtliga respondenter utom en uppger att det skulle rekommendera andra 

kvinnor att söka sig till byggbranschen. Respondenten som svarat nej på 

frågan tillhör enkät B. Alla respondenter gavs tillfälle att kommentera varför 

eller varför inte de skulle rekommendera andra kvinnor. Svaren redovisas 

nedan: 

 

Enkät A: 

- Om en har intresse för byggbranschen är det bara att söka! 

- Det är intressant och utmanande. 

- Om de har ett intresse för bygg så ja, annars inte. Jag skulle självklart 

varna för hur jag upplever det, eftersom jag är intresserad av bygg själv. 

- Tycker absolut att det är för få tjejer i byggbranschen. Det är en 

intressant bransch med varierande arbetsuppgifter. Speciellt bra, tror 

jag, är att börja ute i produktionen, allt blir lättare och man vet hur saker 

och ting går till. 

- Ja, varför inte! Tror inte det är så stor skillnad men vad vet jag? Har ju 

bara jobbat inom byggbranschen så svår fråga att svara på. 

- Det är en rolig bransch att arbeta i. Att branschen är hård ur ett 

kvinnoperspektiv är nog ett faktum, men som jag ser det är det frågan 

om generationsfråga på utgång. Rådet till nya kvinnor i branschen är att 

våga byta arbetsplats om ni någon gång känner er felbehandlade. 

Tolerera inte beteendet utan sök er till ställen som har en bra 

arbetsmiljö, det märker man fort, och det finns många som är bra. 

- Det är utvecklande och man kan se resultatet när något är byggt. 
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- Spännande bransch som ger stora utmaningar och stort ansvar. Det 

behövs bättre blandning av både kön och ålder, dock är det mycket 

bättre nu än för sex år sen när jag började. 

- Fler borde arbeta i denna varierande och utvecklande bransch. 

- Det är en bransch som är väldigt intressant och stimulerande, du får vara 

med och skapa framtidens samhälle. Om tio år hoppas och tror jag att 

det inte är lika ensamt att vara kvinna i byggbranschen. Du kommer 

också att bidra med ett annat synsätt vilket jag tror att fler företag 

kommer att värdesätta. Däremot så förväntas du liksom dina manliga 

kollegor prestera bra resultat och det är ofta att arbetsveckan är fler 

timmar än 40.  

 

Enkät B: 

- Ja, om en är intresserad och klarar av höga krav. 

- Positiv bransch och även om du som kvinna ofta behöver prestera lite 

mer så är du så oerhört väl välkommen in i branschen. Det är många 

nackdelar att vara i minoritet, men de få fördelar som du också har att 

vara kvinna kan du gott då få njuta av. Det är lättare att sätta spår efter 

sig och bli ihågkommen som en kvinna på en byggarbetsplats än en 

man. 

- Det är viktigt och det behövs, men man måste vara väldigt målinriktad 

och beredd på förändringströghet och hierarkier.  

 

Enkät C: 

- Jag har inget kritiskt att säga mot branschen som sådan, det är upp till 

var och en att välja sin bransch. 

- Det är en intressant bransch. 

- Jag har flera vänner både manliga och kvinnliga som jobbar inom 

branschen och trivs utmärkt. Jag tycker själv det är en spännande 

bransch och sneglar ofta dit.  

4.11 Övriga kommentarer 

Enkät A: 

- Det enda jag personligen har råkat ut för är att bli kallad gumman utav 

en montör och lastbilschaufför. När jag sa till att det inte är okej har de 

accepterat det och slutat. Men jag är säker på att det förekommer på 

vissa arbetsplatser och att vissa individer känner att det är ett stort 

problem och därför kommer det bli intressant att se vad ni kommer fram 

till. 

- Inom VA-branschen, där jag är verksam, är det verkligen inte ont om 

unga kvinnor (upp till ca 35 år). Vet inte hur den stora statistiken ser ut, 

men när vi annonserar ser vi en övervikt bland kvinnliga sökande. 
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- Personligen tycker jag att det är lika tufft att vara ung och kille när man 

kommer in i produktionen som att vara tjej. Som tjej blir man oftast 

trevligt bemött men kanske får lite mindre respekt på grund av könet. 

Handlar till stor del av ovana från många yrkesaktiva som inte är vana 

vid att arbeta med tjejer som arbetsledare eller chefer. Men 

personligheten är viktigare än könet. 

- På frågan om negativt bemötande från chefer och kollegor svarade jag 

att jag aldrig haft problem med det. Dock har det förekommit fördomar 

och dåligt bemötande från entreprenörer, konsulter, beställare och andra 

aktörer man jobbar men dagligen. Mina erfarenheter är dock överlag 

goda, rötägg finns i alla branscher. En klassiker är när man till exempel 

träffat en entreprenör i ett anbudsförfarande och har med sig en manlig 

konsult. Då vänder de sig till mannen i dialogen, trots att det är jag som 

är beställaren (rätt korkat, så får man knappast jobbet, men ibland 

undrar jag om de ens är medvetna om beteendet). Vill dock poängtera 

att det är extremt ovanligt. Angående låga respektive höga 

förväntningar så känner jag att ute på byggarbetsplatsen (där jag 

jobbade som platschef) var förväntningarna generellt lägre på mig 

inledningsvis vid möte med nya aktörer. Jag fick en lite längre 

startsträcka att visa vad jag går för, men när det väl var gjort har det 

sällan varit några problem. Arbetsklimatet på byggena är ofta väldigt 

rakt och ärligt. Som projektledare kan jag nästan känna tvärtom, att som 

kvinna förväntas man vara lite bättre än männen. Många kvinnor i 

byggbranschen är kanske kontrollmänniskor därav har vi nog ett rykte 

om oss att hålla ordning och reda. Jag har sett en enorm skillnad i 

branschen bara på de år jag arbetat och det blir bättre och bättre. 

Utmaningarna är att få ut fler tjejer på byggarbetsplatserna (som gärna 

stannar mer än ett par år) samt att få in fler kvinnor bland de högsta 

positionerna. Där har vi en del kvar, men det problemet finns ju i alla 

branscher. 

 

Enkät B: 

- Arbetet blev alltför tekniskt och saknade kontakt med människor. 

Skolar därför om till läkarsekreterare. 

4.12 Resultatsammanfattning 

Anledningarna till varför kvinnor valt att studera en byggrelaterad utbildning 

är många, dock är vissa anledningar mer dominerande än andra. 45 procent 

tycker att det är en intressant bransch, följt av 27 procent som valt 

utbildningen av en tillfällighet.  

 

De svårigheter under utbildningen som togs upp i undersökningen fick ett 

överhängande resultat mot att de ’aldrig’ inträffat och tillhörande 
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kommentarer är överlag positiva. Liknande resultat blev det också gällande 

hur ofta respondenterna upplevt svårigheter av chefer respektive kollegor. 

Dock förekom undersökta svårigheter, såsom högre förväntningar av chefer 

samt grovt språk, orättvis behandling och negativt bemötande från kollegor, 

något mer frekvent än motsvarande svårigheter under utbildningen. 

Kommentarerna berättar om både positiva och negativa upplevelser. 

 

Varför kvinnorna i enkät B valt att lämna byggbranschen har många 

anledningar och ingen utav dem sticker ut som en gemensam nämnare för 

avhopp (se figur 4.11). Samtliga respondenter i enkät C svarade att de inte 

arbetat inom byggbranschen för att de fått jobberbjudande inom annan 

bransch. 

 

Slutligen skulle alla respondenter utom en rekommendera andra kvinnor att 

söka sig till byggbranschen. Kommentarerna pekar mot att de kvinnor som ska 

söka sig mot byggbranschen måste ha ett stort intresse och kunna stå på sig 

själva. 
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5 Analys och diskussion 

I följande kapitel analyseras och diskuteras studiens olika resultat mot 

varandra samt mot teorin. Därefter förs en diskussion om kritik till 

metodvalen. Sist i kapitlet görs en slutdiskussion där resultatanalysen och 

diskussionen kopplas ihop ytterligare för att besvara de frågeställningar som 

finns återfinns i inledningen. 

5.1 Resultatanalys och diskussion 

5.1.1 Förhållandet mellan anledningar till att börja studera och avhopp 
Den vanligaste anledningen som gavs totalt sett till att respondenterna började 

studera en byggrelaterad utbildning var att det är en intressant bransch, 45 

procent, följt av att det skett av tillfälligheter, 27 procent. Av respondenterna i 

enkät B svarade dock mer än hälften, fyra av sex, att det berodde på 

tillfälligheter, vilket är intressant eftersom det är denna grupp som valt att 

lämna byggbranschen. I enkät C svarade samtliga respondenter att de tycker 

att branschen är intressant och det är bland annat denna anledning som gjorde 

att de började studera en byggrelaterad utbildning. I enkät B kan vi alltså se en 

koppling mellan tillfälligheter som anledning till att studera samt ett senare 

avhopp. Dock borde vi även se en koppling mellan samma anledning i enkät C 

vilket inte görs då endast en respondent angett det. Att så få respondenter 

angett tillfälligheter medans samtliga angett intressant bransch i enkät C tyder 

ändå på att intresset för branschen är stort och att om de hade börjat arbeta 

inom byggbranschen så hade de troligen också stannat kvar.  

 

Anledningar som respondenterna anger till varför de valt att byta bransch är 

väldigt utsprida och bland de respondenter som vi undersökt är ingen 

anledning mer dominerande än någon annan. Vi kan se en viss ökning på 

alternativen dåligt betalt samt jobberbjudande inom annan bransch där tre av 

sex angett dessa anledningar till avhopp. Bland respondenterna i enkät C anger 

tre av fem att jobberbjudande inom annan bransch är anledningen till att de 

aldrig arbetat inom byggbranschen, vilket tillsammans med respondenterna i 

enkät B gör att vi ändå kan se en viss trend till att anledningen skulle utmärka 

sig vid en mer omfattande studie.    

  

Varför så många studerar en byggrelaterad utbildning av tillfälligheter kan 

förklaras med att skolorna inte når ut till blivande studenter tillräckligt. 

Skolorna behöver komma ut både mer och tidigare för att kunna fånga de 

blivande studenternas intresse, precis som Lunds Tekniska Högskola försöker 

göra genom deras årliga evenemang Flickor på Teknis (Pettersson et al., 

2013). Även Titania (2013) tar upp hur viktigt det är att låta kvinnor komma ut 

på skolorna och på så sätt föra fram kvinnliga förebilder.    
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5.1.2 Skillnader i trivsel mellan två avhoppare 
Av de som har arbetat inom byggbranschen men slutat uppgav en person att 

den trivdes mycket bra i branschen och en person att den trivdes dåligt. 

Individen som trivts mycket bra i branschen hade huvudsaklig arbetsplats på 

kontor medan den som trivdes dåligt huvudsakligen arbetade på en 

byggarbetsplats. I Olofssons studie Kvinnor och män i byggyrken (2000) var 

det endast en kvinna utav 148 intervjupersoner som arbetade på 

byggarbetsplats medan majoriteten av de resterande kvinnorna hade en 

kontorstjänst. Utmärkande är hur de två respondenterna som analyseras i detta 

avsnitt uppgett problem de varit med om på arbetsplatsen, utav både chefer 

och kollegor. De svårigheter den individ som trivts bra upplevde var sexuella 

trakasserier varje månad utav chefer samt grovt språk och höga förväntningar 

utav kollegor på årlig basis. Den andra individen fick erfara fler svårigheter; 

grovt språk av både chefer och kollegor varje vecka; höga och låga 

förväntningar samt respektlöshet av både chefer och kollegor varje månad; 

negativt bemötande varje månad av chefer; samt sexuella trakasserier av 

chefer varje år. Det författarna här reagerar över är den respondent som varje 

månad sexuellt trakasserats av sina chefer, men ändå trivdes bra inom 

byggbranschen och inte anger detta som en anledning till varför hon valde att 

sluta. Istället slutade hon på grund av familjeskäl, jobberbjudande inom annan 

bransch samt eftersom hon ansåg att det var ett dåligt betalt arbete. Jämförs 

detta med kvinnan som trivdes dåligt i branschen och som angav en 

kombination av ett förlorat intresse, dåligt betalt och psykiskt dåligt 

arbetsförhållande som anledning, ser vi stora skillnader. 

 

Under skoltiden var den respondent som trivts bra i byggbranschen under sin 

andra sommar på en praktikplats uttryckt med hennes egna ord: ”där kvinnor 

inte ansågs välkomna”, men uppger därefter aldrig ha upplevt något liknande 

igen. Tvärtemot detta hade den som trivdes dåligt i byggbranschen bara bra 

erfarenheter av sin praktiktid i konsultmiljö, men berättade istället att arbetet 

ute på byggarbetsplatsen var helt annorlunda. De har alltså med sina olika 

synsätt av byggbranschen haft olika utgångslägen efter studietiden, vilka 

sedan huruvida branschen kunnat leva upp till eller ej förhållit sig till. 

 

En annan skillnad mellan de två är att den som trivdes mycket bra stannade 

kvar fyra år i byggbranschen medan den som trivdes dåligt bara var kvar i 

branschen i nio månader. Hade den som trivdes dåligt i branschen stannat kvar 

längre, och eventuellt bytt arbetsplats, kunde denna kanske fått en mer positiv 

erfarenhet av byggbranschen och genom detta ej längre velat lämna branschen. 

Vad vi trots detta tycker är positivt är att båda respondenterna, trots sina egna 

inte alltid positiva upplevelser, skulle rekommendera branschen till andra 

kvinnor med förutsättning att de är ”väldigt målinriktade och beredda på 

förändringströghet och hierarkier” som en av kvinnorna uttryckte det. 
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5.1.3 Hur upplevs kontorstjänster jämfört med byggarbetsplatstjänster? 
En sammanställning av eventuella svårigheter hos de respondenter som arbetar 

inom byggbranschen eller tidigare har gjort det, visar att både höga och låga 

förväntningar samt grovt språk förekommer i större utsträckning på 

byggarbetsplatser än på kontor. 60 procent anger att grovt språk förekommer 

varje vecka samt respektlöshet varje månad av sina kollegor på 

byggarbetsplatsen. Varje månad tycker sig också 60 procent av kvinnorna på 

byggarbetsplatsen att de blir orättvist behandlade av sina kollegor. Cettner (1, 

2008) har en teori om att konsultbranschen har en mer öppen arbetsmiljö 

bättre anpassad för kvinnor, vilken stämmer överens med vårt resultat.  

 

Arditi och Balci (2009) fick i sin studie fram indikationer på att kvinnor visar 

en större auktoritet än män. En av våra respondenter med arbete på en 

byggarbetsplats kommenterade att nya kvinnor i branschen har mer att bevisa 

än män för att vinna andras förtroende, främst kollegornas.  

 

Av de respondenter som huvudsakligen arbetar på kontor är det en som 

utmärker sig med kommentaren att hon av en del entreprenörer råkat ut för 

respektlöshet på grund av både kön och ålder. Dessutom upplever hon den 

enligt henne ”gubbiga/grabbiga” jargongen. 

5.1.4 Kränkningar  
Respondenterna i undersökningen var förvånansvärt positiva till olika typer av 

kränkningar, och tio av respondenterna uppger att de aldrig råkat ut för några 

svårigheter på sin arbetsplats på grund av dennes kön. Förklaringen till detta 

kan ha sin grund i att många svårigheter är svårdefinierade. Följande 

definition utav sexuella trakasserier kan fungera som en grund till vidare 

diskussioner:  

 

”Handling eller uppträdande av sexuell natur som kränker en 

annan persons värdighet. Trakasserier kan handla om beröring, 

tafsningar, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är 

sexuellt anspelande och ofta nedvärderande. Sexuella 

trakasserier skiljer sig från en vanlig flirt genom att de är 

ovälkomna. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör 

vad som är kränkande” (NE. 2). 

 

Ovanstående definition visar tydligt att gränserna för vad som klassas som 

sexuella trakasserier är hårfin och precis som Byggcheferna 2 (2013) skriver i 

sin artikel beror det ofta på okunskap i ämnet samt att det gärna tystas ned av 

den utsatta. Flertalet av respondenterna i undersökningen har gjort 

kommentarer på olika stället i enkäten som tyder på att de har råkat ut för 

någon typ av kränkning i arbetslivet men som de själva inte anser vara det. 

Axelssons (2010) skriver i sin rapport att 36 procent av de kvinnliga 
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byggcheferna någon gång känt sig kränkta vilket inte alls överensstämmer 

med vårt resultat. Två möjliga anledningar till detta kan vara dels att kvinnliga 

byggchefer upplever mer kränkningar i sitt arbete eller att vi i vår enkät har för 

uppdelade tidperioder kring hur ofta kränkningar inträffar. Hade alternativet 

enstaka gånger funnits med misstänker vi att en stor del av dem som svarat 

aldrig skulle fångas upp i den gruppen istället.  

 

En respondent i enkät A berättar om två olika scenarier där hon blivit 

”bortglömd” utav manliga kollegor, utifrån respondentens förklaringar 

handlar det inte om medveten kränkning från männens sida men vi anser ändå 

att det är viktigt att lyfta för att få en mer medvetenhet hos de verksamma 

inom byggbranschen. Det första scenariot handlar om en konferens på ett 

hotell där männen går in i herrbastun över ett par öl. Nästa scenario är också 

under en resa där kvinnan delar rum med en annan kvinna som inte jobbar på 

samma avdelning och männen går ut på stan utan att kvinnan tillfrågas. Det 

handlar alltså om två olika scenarion där respondenten inte blir tillfrågad att 

följa med eller där männen inte anpassar aktivitet utifrån alla könen, alltså en 

form utav kränkning. I respondentens enkät svarar hon att samtliga svårigheter 

i samband med kollegor aldrig har inträffat vilket vi tydligt ser att så inte är 

fallet. Dragen från tidigare diskussion kring definitioner samt vilken kategori 

problem ska placeras i är alltså ett faktum.   

    

Ytterligare en respondent kommenterade att hon aldrig haft några svårigheter 

från chefer eller kollegor men att fördomar och dåligt bemötande förekommit 

från utomstående såsom entreprenörer, konsulter, beställare eller andra 

aktörer. Detta gör att vi börjar fundera om kopplingarna till kränkningar i 

Axelssons (2010) text istället kommer från utomstående i branschen och att 

det inte handlar om de som arbetar närmst en inom företaget som vi valt att 

undersöka. Detta skulle i så fall förklara det avvikande svar som vi har 

gentemot Axelssons (2010).  

5.1.5 Funderar på att byta bransch 
Även bland de respondenter som idag arbetar inom byggbranschen finns en 

framtida risk för lämnande av branschen. 3 stycken utav dessa 22 respondenter 

har vid något tillfälle funderat över att byta bransch trots att två trivs bra och 

en trivs mycket bra inom byggbranschen. Att dessa tre respondenter sökte sig 

till byggrelaterade utbildningar angav två stycken att det delvis berodde på 

tillfälligheter, vilket i vår studie kan kopplas som en gemensam nämnare när 

det kommer till kvinnor som lämnar byggbranschen.  

 

Två utav de tre respondenterna gjorde en praktik under utbildningen, varav en 

anser att den påverkat hennes val av befattning inom byggbranschen på så sätt 

att hon inte vill arbeta på byggarbetsplatser. Om detta beror på att hon fått en 

negativ bild av byggarbetsplatser eller bara kände att det inte passade henne 
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går ej att utläsa ur våra enkätdata. Samma respondent är den av de tre som 

upplevt inte bara fler svårigheter än de andra två utan också mer frekvent, 

både under utbildningen och i arbetslivet. Den kvinnan som inte gjorde någon 

praktik under studietiden, och därmed inte fick in sin fot i branschen, tyckte att 

studierna var svåra att koppla till verkligheten. I arbetslivet har hon sedan känt 

sig så pass utanför gänget samt upplever att ingen märker av henne på arbetet 

att hon behöver ett andra arbete att väga upp med. Utanförskap utav detta slag, 

liksom kvinnors uppfattning om att de innehar lägre status i förhållande till 

män berörande lön samt karriärmöjligheter, tyder en tidigare studie av Cettner 

(1, 2008) på är anledningarna till att kvinnor lämnar byggbranschen. I vår 

undersökning kan det utläsas att fundering kring att byta bransch, då chans att 

få kvinnorna att stanna kvar fortfarande kan finnas, beror på jobberbjudande 

inom annan bransch, ett förlorat intresse och upplevt psykiskt dåligt 

arbetsförhållande. Det märks en antydan till uppgivenhet i kommentarerna. 

5.1.6 Rekommenderar ej andra kvinnor att söka sig till byggbranschen 
Av samtliga respondenter utmärkte en sig genom att svara nej på frågan 

”Skulle du rekommendera andra kvinnor att söka sig till byggbranschen?”. 

Här under analyserar vi hennes svar genom hela enkäten för att få en bild om 

dessa skiljer sig något från övriga respondenter. 

 

Respondenten tillhör enkät B och har alltså arbetat inom men lämnat 

byggbranschen. Hon är 46 år gammal, har en civilingenjörsexamen samt 

arbetade på kontor under sina sex år inom byggbranschen. Hon valde att 

studera en byggrelaterad utbildning på grund av bra jobbmöjligheter, en 

intressant bransch samt av tillfälligheter. I skolan gjorde hon ingen praktik 

men anser ändå att hon skulle haft användning av en ute i arbetslivet. Som 

kommentar till praktikfrågan anges ”Det hade varit lättare att få ett bra jobb, 

vilket jag haft vissa problem med”. Respondenten uppfattade aldrig några 

svårigheter under sin studietid. Följande kommenterade hon gällande vad som 

saknades på utbildningen: 

    

Substans och djup, det var för många småkurser. Å andra sidan 

valde jag kanske fel ämne för examensarbetet, det saknade 

verklighetsförankring och jag fick inga kontakter genom det, det 

var på en av institutionerna och jag gjorde det helt själv, hade 

knappt någon kontakt med handledaren ens en gång. 

 

Respondenten trivdes mindre bra i byggbranschen och upplevde en rad olika 

svårigheter från både chefer och kollegor, vilka redovisas i tabell 5.1 nedan. 
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Tabell 5.1: Svårigheter som upplevdes utav respondenten på dennes 

arbetsplats inom byggbranschen. 

Svårighet samt från vem Hur ofta 

Chefer Höga förväntningar Varje månad 

 Respektlöshet Varje månad 

 Orättvis behandling Varje månad 

   

Kollegor Låga förväntningar Varje vecka 

 Respektlöshet Varje vecka 

 Mobbning Varje vecka 

 Negativt bemötande Varje vecka 

 Orättvis behandling Varje vecka 

 

När respondenten skulle vara föräldraledig mottogs hon enbart av negativa 

reaktioner från både chefer och kollegor. Hon blev även uppsagd på sin 

arbetsplats på grund av föräldraledigheten och fick vidare ett jobberbjudande 

inom en annan bransch. 

 

Det enda avvikande från respondentens svar jämfört med övriga respondenter 

är de svårigheter som hon stött på under sin tid i byggbranschen vilka är 

många och har skett ofta. Med dessa svårigheter har hon författarnas fulla 

förståelse till att hon slutat arbeta inom byggbranschen och inte 

rekommenderar andra att söka sig till samma bransch. Dock ska tilläggas att 

hennes svar inte på något sett kan generaliseras eller tolkas som att detta är en 

anledning till att kvinnor slutar inom byggbranschen. Svaren kan däremot 

bidra till vidare forskning inom ämnet. Att undersöka denna sak vidare anser 

författarna dock vara av stor vikt eftersom det kan finnas fler som upplever 

samma svårigheter som vår respondent, men som idag lever i skymundan. 

Precis som Olofsson (2003) nämner i sin studie så finner sig nog många 

kvinnor i att det hör till branschen vilket är fel och som antagligen kommer 

skapa fler problem än vi har idag.    

5.2 Metodkritik 

I detta avsnitt reflekterar vi över de metoder som har använts i studien. Vad 

hade kunnat göras bättre? 

 

Valet att använda webbaserade enkäter har inneburit den nackdel att 

respondenterna varit tvungna att ha tillgång till dator, ha en e-postadress samt 

aktivt klicka på en av länkarna i den utskickade inbjudan till enkäterna. Här 

blir det ett bortfall som författarna försökt minska genom att sända ut ett 

påminnelsemail om att delta i undersökningen. Först hade vi ett annat 

tillvägagångssätt i tankarna för hur enkäterna skulle skickas ut, nämligen att 

först skicka ut ett separat e-postmeddelande och fråga efter individernas 
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nuvarande befattning för att på så sätt hjälpa dem att avgöra vilken enkät de 

skulle besvara enligt vår kategorisering. Med risk för ett bortfall till en följd av 

fler steg för att nå enkäterna valdes dock att enbart skicka ut ett e-

postmeddelande med förhoppningen om att individerna själva skulle välja rätt 

enkät. Detta visade sig fungera till en viss grad; Vi fick in en del förfrågningar 

om kategoriseringen, vilka vi givetvis delegerade till rätt enkät, men bland de 

som besvarat enkäterna hittas en del respondenter vi skulle ha placerat 

annorlunda. Med facit i hand hade vi nog valt att själva kategorisera dem trots 

allt. 

 

Mycket kritik kan riktas mot vårt urval av intervjupersoner. Ett sätt att kunna 

göra ett större urval, och som i större utsträckning än den studie vi utfört 

kunnat generaliseras, hade varit att köpa listor med kontaktuppgifter från 

Ladokavdelningen vid Lunds Universitet. Genom detta hade vi dock bara fått 

tag på adress till de examinerade studenterna, vilket hade krävt ett annat 

tillvägagångssätt för intervjuerna. Här var det kostnadsfrågan och tidsaspekter 

som avgjorde att valet föll på webbaserade enkäter. Vidare vet vi inte hur de 

individer som representerar bortfallet skulle ha påverkat våra slutsatser 

eftersom vi dels inte vet deras anledning till att ej delta och dels heller inte vet 

vilken enkätkategori de skulle ha tillhört. 

 

Två utav de ställda frågorna som förekom i alla tre enkäter visade sig vara 

dåligt genomtänkta och svåra för respondenterna att svara korrekt på. Detta 

löste vi genom att helt bortse från svaren på dessa frågor. Hade vi dessutom 

varit i behov utav svar på de frågorna kunde statistik hittats hos Lunds 

Universitet. 

 

Vid kvalitativa intervjuer hade kanske mer personliga intervjuer varit att 

föredra för att djupare kunna gå in på varje fråga och samla upp värdefull 

information på fler sätt än bara genom skriven text, såsom kroppsspråk, pauser 

och betoning. Dock ville vi inte riskera några så kallade intervjuareffekter när 

känsliga frågor ställdes, det vill säga att intervjupersonerna skulle riskera att 

påverkas av att de talar med en annan människa. 

5.3 Slutdiskussion  

Att den största del av kvinnor som läser en byggrelaterad utbildning söker sig 

till kontorstjänster är konstaterat i både vår undersökning liksom i tidigare 

gjorda studier, bland annat utav Olofsson (2000). Vi kan se fler och mer 

frekvent användande av kränkningar mot kvinnorna inom 

byggarbetsplatstjänster jämfört med kontorstjänster, vilka visar på en hårdare 

attityd ute på byggarbetsplatser. Om dessa attityder enbart gäller för kvinnorna 

eller att det är en hårdare miljö generellt sätt får vidare forskning visa på. Att 
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dessa skillnader skulle spela någon roll i valet av karriär eller att kvinnor 

lämnar byggbranschen ser vi inga generella kopplingar mellan. 

 

I studien finns inte heller några direkta skillnader i vilka svårigheter 

respondenterna upplever som arbetar inom byggbranschen jämfört med dem 

som lämnat. Detta är något som förvånar författarna eftersom media får det att 

framstå som att det är kränkningar som får kvinnorna att lämna byggbranschen 

(Axelsson, 2010). Som nämnt tidigare visar studier gjorda i ämnet att det finns 

kopplingar mellan psykiskt dåliga arbetsförhållande och att kvinnor lämnar 

byggbranschen. Resultatet i vår studie visar att de undersökta respondenterna 

inte håller med då endast en respondent har lämnat byggbranschen på grund 

av just psykiskt dåliga arbetsförhållande. Så trots att det förekommer 

kränkningar av olika slag som visats i studien finner vi ingen koppling mellan 

detta och att kvinnor väljer att lämna byggbranschen.  

 

Den enda kopplingen till att kvinnor lämnar byggbranschen som vi finner av 

vår undersökning är att majoriteten av dem som lämnat eller funderar på att 

lämna byggbranschen har valt att studera en byggrelaterad utbildning på grund 

av tillfälligheter. En del av dessa respondenter har också angett att de valt 

utbildningen på grund av att det är en intressant bransch vilket kan ses som en 

motstridighet i vår koppling. Men i vårt anseende finns det en skillnad mellan 

att branschen är intressant och att vara intresserad av branschen. Tydligare 

formulerade anledningar bland svarsalternativen hade kunnat ge ett bättre och 

tydligare svar. Dock kvarstår ett faktum att om de hade varit intresserade av 

branschen hade de valt utbildningen av andra anledningar än tillfälligheter.  
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6 Slutsats 

I följande kapitel presenteras de slutsatser som kan dras genom rapporten och 

förslag på vidareutveckling. 

6.1 Slutsats 

Till att börja med bör läsarna känna till att studien är baserad på ett mindre 

antal respondenter vilket gör att några generaliserbara slutsatser inte kan tas. 

Däremot kan studien bidra med fakta, funderingar samt nya upptäckter som 

kan användas för fortsatta studier. 

 

Rapportens undersökning visar på att det inte finns några kopplingar mellan 

psykiskt dåliga arbetsförhållande och att kvinnor väljer att sluta inom 

byggbranschen som flertalet tidigare studier visar på. Vi finner inte heller 

någon tydlig bakomliggande anledning till varför kvinnor väljer att söka sig 

från branschen, den anledning som är mest dominant till varför kvinnorna 

byter bransch är att de fått ett jobberbjudande inom någon annan branschen. 

Men varför de vill söka sig från byggbranschen finner vår studie inga 

kopplingar till. Dock ser vi ett tydligt mönster till varför kvinnorna valt att 

studera en byggrelaterad utbildning och att de lämnar branschen och det är att 

de valt utbildningen av en tillfällighet. Att av en tillfällighet studera en 

byggrelaterad utbildning kan ses som att inte ha tillräckligt med intresse för 

branschen och därför väljer kvinnorna att sluta. 

 

Bland de kvinnliga ingenjörerna som medverkat i vår studie arbetar eller 

arbetade majoriteten inom kontorstjänster och väldigt återfinns ute på 

byggarbetsplatser. Detta skulle kunna påverka vårt reslutat gällande 

kopplingar mellan psykiskt dåligt arbetsförhållande och att kvinnor väljer att 

sluta. Dock så kvarstår det tydliga mönstret till val av utbildning.    

6.2 Vidareutveckling 

Eftersom studien visar på trender som inte tidigare uppmärksammats finns det 

gott om vidareutvecklingsområden. Först och främst bör en kvantitativ studie 

göras för att följa upp resultatet från denna undersökning för att se om 

resultatet är representativt. Vidare kan det också vara intressant att se om det 

skiljer sig något mellan de olika lärosätena i landet och finns det skillnader 

mellan lärosäten där det generellt är enklare att komma in på sitt 

förstahandsval jämfört med de där konkurrensen är hård. Ytterligare en aspekt 

att titta på är männen, och då inte bara anledningen till studier och avhopp 

utan generellt hur de upplever byggbranschen. Idag finns många studier kring 

kvinnor medan undersökningarna kring männen är få. Upplever de branschen 

på samma sätt som kvinnorna? 
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Bilaga 1. Enkätundersökning A 

ENKÄT 
- För dig som arbetar inom byggbranschen 

Inom byggutbildningar på högskolenivå utbildas idag 34 procent kvinnor, men 

av de yrkesaktiva inom byggbranschen återfinns endast 14 procent. Detta 

tyder på att det finns ett stort bortfall bland kvinnor inom byggbranschen. 

Denna enkät kommer att ligga till grund för en studie kring hur många 

kvinnor som finns kvar inom byggbranschen efter examen. Den kommer även 

att fungera som en analys kring varför en del kvinnor väljer att söka sig från 

byggbranschen. 

Du kan när som helst välja att avbryta och fortsätta med enkäten senare, kom 

bara ihåg att skriva upp koden som du hittar högst upp till höger. 
 

Allmänt: 

1. Ålder: * 

 
  

2. Examensår: * 

 
  

3. Lärosäte: * 

 
  

4. Examen: * 

Inriktning mot byggbranschen 

Avkortad civilingenjörsexamen
 

Civilingenjörsexamen
 

Högskoleingenjörsexamen
 

Kandidatexamen
 

Magisterexamen
 

Masterexamen
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5. Huvudsaklig arbetsplats: * 

Byggarbetsplats
 

Kontor
 

Annan arbetsplats:
 

  

6. Befattning idag: * 

Arbetsledare
 

Arkitekt
 

Enhetschef
 

Entreprenör
 

Konstruktör
 

Kvalitets- och miljösamordnare
 

Platschef
 

Projektledare
 

VA-ingenjör
 

Annan befattning:
 

  

7. Första befattning efter examen: * 

Inom byggbranschen 

Arbetsledare
 

Arkitekt
 

Enhetschef
 

Entreprenör
 

Konstruktör
 

Kvalitets- och miljösamordnare
 

Platschef
 

Projektledare
 

VA-ingenjör
 

Annan befattning:
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8. Övriga befattningar: 

Inom byggbranschen 

Arbetsledare
 

Arkitekt
 

Enhetschef
 

Entreprenör
 

Konstruktör
 

Kvalitets- och miljösamordnare
 

Platschef
 

Projektledare
 

VA-ingenjör
 

Annan befattning:
 

  

Utbildning: 

9. Varför valde du att studera en utbildning inom byggbranschen? * 

Maximalt 3 svarsalternativ 

Blev inte antagen till någon annan utbildning
 

Bra jobbmöjligheter
 

Få kvinnor
 

Intressant bransch
 

Tillfälligheter
 

Tipsad av bekant
 

Annan anledning:
 

 

10. Hur många kvinnor var ni från utbildningsstart? * 

1 - 5 
 

6 - 10 
 

11 - 15 
 

16 - 20 
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21 - 25
 

26 - 30 
 

> 30 st
 

  

11. Hur många kvinnor var ni som fullföljde utbildningen? * 

1 - 5 
 

6 - 10 
 

11 - 15 
 

16 - 20 
 

21 - 25
 

26 - 30 
 

> 30 st
 

    

12. Gjorde du någon praktik under utbildningen? * 

Vid ja, fortsätt till fråga 13 

Vid nej, fortsätt till fråga 15 

Ja
 

Nej
 

  

13. Har din praktik haft en positiv inverkan i ditt arbetsliv? * 

Ja
 

Nej
 

 

14. Har din praktik påverkat ditt val av att stanna kvar inom 

byggbranschen?* 

Fortsätt till fråga 16 

Ja
 

Nej
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Varför/varför inte? 

 

 

15. Hade du haft användning av en praktik i arbetslivet? * 

Ja
 

Nej
 

Varför/varför inte? 

 

 

16. Hur ofta ställdes du av dina lärare inför följande svårigheter under din 

utbildning på grund av ditt kön? * 

 Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Varje 
år 

Aldrig 

Hårda ord      

Högre förväntningar     

Lägre förväntningar     

Mobbning      

Orättvis behandling     

Sexuella trakasserier      
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17. Hur ofta ställdes du av dina studiekamrater inför följande svårigheter 

under din utbildning på grund av ditt kön? * 

 Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Varje 
år 

Aldrig 

Hårda ord      

Högre förväntningar     

Lägre förväntningar     

Mobbning      

Orättvis behandling     

Sexuella trakasserier      
 

18. Andra svårigheter samt kommentarer: 

 
 

19. Tycker du att det saknades något i utbildningen? 

 
   

Arbete: 

20. Hur bra trivs du inom byggbranschen? * 

Mycket bra
 

Bra
 

Mindre bra
 

Dåligt
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21. Hur ofta har du av dina chefer ställts inför följande svårigheter på grund 

av ditt kön? * 

 Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Varje 
år 

Aldrig 

Grovt språk     

Höga förväntningar     

Låga förväntningar     

Mobbning     

Negativt bemötande     

Orättvis behandling     

Respektlöshet     

Sexuella trakasserier     
 

22. Hur ofta har du av dina kollegor ställts inför följande svårigheter på 

grund av ditt kön? * 

 Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Varje 
år 

Aldrig 

Grovt språk     

Höga förväntningar     

Låga förväntningar     

Mobbning     

Negativt bemötande     

Orättvis behandling     

Respektlöshet     

Sexuella trakasserier     
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23. Andra svårigheter samt kommentarer: 

 
 

24. Har du varit föräldraledig eller planerar du att vara det? * 

Vid ja, fortsätt till fråga 25 

Vid nej, fortsätt till fråga 28 

Ja
 

Nej
 

 

25. Hur upplevde du reaktionerna från kollegor kring din föräldraledighet? * 

Positivt
 

Negativt
 

Inga reaktioner
 

26. Hur upplevde du reaktionerna från chefer kring din föräldraledighet? * 

Positivt
 

Negativt
 

Inga reaktioner
 

  

27. Vilka svårigheter har du varit i kontakt med gällande din 

föräldraledighet? * 

Fick byta arbetsuppgifter
 

Fick sluta på arbetsplatsen
 

Inga svårigheter
 

Annan svårighet:
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28. Funderar du på att byta bransch? * 

Vid ja, fortsätt till fråga 29 

Vid nej, fortsätt till fråga 30 

Ja
 

Nej
 

  

29. Varför funderar du på att byta bransch? * 

Maximalt 3 svarsalternativ 

Dåligt betalt
 

Familjeskäl
 

Fysiskt dåliga arbetsförhållanden
 

Förlorat intresse
 

Hög arbetsbelastning
 

Jobberbjudande inom annan bransch
 

Kränkning av chefer
 

Kränkning av kollegor
 

Ostabil arbetsmarknad
 

Psykiskt dåliga arbetsförhållanden
 

Sexuella trakasserier av chefer
 

Sexuella trakasserier av kollegor
 

Sjukdom eller skada
 

Annan anledning:
 

 

30. Skulle du rekommendera andra kvinnor att söka sig till byggbranschen?* 

Ja
 

Nej
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Varför/varför inte? 

 

  

31. Kommentarer gällande enkäten och/eller tillägg till någon av frågorna: 

 

 

Tack för din medverkan! 

Hälsningar Caroline och Louise 
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Bilaga 2. Enkätundersökning B 

ENKÄT 
- För dig som har arbetat inom och lämnat byggbranschen 

Inom byggutbildningar på högskolenivå utbildas idag 34 procent kvinnor, men 

av de yrkesaktiva inom byggbranschen återfinns endast 14 procent. Detta 

tyder på att det finns ett stort bortfall bland kvinnor inom byggbranschen. 

Denna enkät kommer att ligga till grund för en studie kring hur många 

kvinnor som finns kvar inom byggbranschen efter examen. Den kommer även 

att fungera som en analys kring varför en del kvinnor väljer att söka sig från 

byggbranschen. 

Du kan när som helst välja att avbryta och fortsätta med enkäten senare, kom 

bara ihåg att skriva upp koden som du hittar högst upp till höger. 
 

 

Allmänt: 

1. Ålder: * 

 
  

2. Examensår: * 

 
  

3. Lärosäte: * 

 
  

4. Examen: * 

Inriktning mot byggbranschen 

Avkortad civilingenjörsexamen
 

Civilingenjörsexamen
 

Högskoleingenjörsexamen
 

Kandidatexamen
 

Magisterexamen
 

Masterexamen
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5. Huvudsaklig arbetsplats då du arbetade inom byggbranschen: * 

Byggarbetsplats
 

Kontor
 

Annan arbetsplats:
 

 

6. Hur länge stannade du inom byggbranschen? * 

 
 

7. Befattning idag samt inom vilken bransch? * 

 
 

8. Första befattning efter examen: * 

Inom byggbranschen 

Arbetsledare
 

Arkitekt
 

Enhetschef
 

Entreprenör
 

Konstruktör
 

Kvalitets- och miljösamordnare
 

Platschef
 

Projektledare
 

VA-ingenjör
 

Annan befattning:
 

  

9. Övriga befattningar: 

Inom byggbranschen 

Arbetsledare
 

Arkitekt
 

Enhetschef
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Entreprenör
 

Konstruktör
 

Kvalitets- och miljösamordnare
 

Platschef
 

Projektledare
 

VA-ingenjör
 

Annan befattning:
 

 

Utbildning: 

10. Varför valde du att studera en utbildning inom byggbranschen? * 

Maximalt 3 svarsalternativ 

Blev inte antagen till någon annan utbildning
 

Bra jobbmöjligheter
 

Få kvinnor
 

Intressant bransch
 

Tillfälligheter
 

Tipsad av bekant
 

Annan anledning:
 

  

11. Hur många kvinnor var ni från utbildningsstart? * 

1 - 5 
 

6 - 10 
 

11 - 15 
 

16 - 20 
 

21 - 25
 

26 - 30 
 

> 30 st
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12. Hur många kvinnor var ni som fullföljde utbildningen? * 

1 - 5 
 

6 - 10 
 

11 - 15 
 

16 - 20 
 

21 - 25
 

26 - 30 
 

> 30 st
 

 

13. Gjorde du någon praktik under utbildningen? * 

Vid ja, fortsätt till fråga 13 

Vid nej, fortsätt till fråga 15 

Ja
 

Nej
 

  

14. Har din praktik haft en positiv inverkan i ditt arbetsliv? * 

Ja
 

Nej
 

  

15. Har dina erfarenheter från praktiken påverkat ditt val av att lämna 

byggbranschen? * 

Fortsätt till fråga 16 

Ja
 

Nej
 

Varför/varför inte? 
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16. Hade du haft användning av en praktik i arbetslivet? * 

Ja
 

Nej
 

Varför/varför inte? 

 
 

17. Hur ofta ställdes du av dina lärare inför följande svårigheter under din 

utbildning på grund av ditt kön? * 

 Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Varje 
år 

Aldrig 

Hårda ord      

Högre förväntningar     

Lägre förväntningar     

Mobbning      

Orättvis behandling     

Sexuella trakasserier      
  

18. Hur ofta ställdes du av dina studiekamrater inför följande svårigheter 

under din utbildning på grund av ditt kön? * 

 Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Varje 
år 

Aldrig 

Hårda ord      

Högre förväntningar     

Lägre förväntningar     
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Mobbning      

Orättvis behandling     

Sexuella trakasserier      
  

19. Andra svårigheter samt kommentarer: 

 
 

20. Tycker du att det saknades något i utbildningen? 

 
 

 Arbete: 

21. Hur bra trivdes du inom byggbranschen? * 

Mycket bra
 

Bra
 

Mindre bra
 

Dåligt
 

 

22. Hur ofta ställdes du av dina chefer inför följande svårigheter på grund av 

ditt kön? * 

 Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Varje 
år 

Aldrig 

Grovt språk     

Höga förväntningar     
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Låga förväntningar     

Mobbning     

Negativt bemötande     

Orättvis behandling     

Respektlöshet     

Sexuella trakasserier     

 

23. Hur ofta ställdes du av dina kollegor inför följande svårigheter på grund 

av ditt kön? * 

 Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Varje 
år 

Aldrig 

Grovt språk     

Höga förväntningar     

Låga förväntningar     

Mobbning     

Negativt bemötande     

Orättvis behandling     

Respektlöshet     

Sexuella trakasserier     

 

24. Andra svårigheter samt kommentarer: 
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25. Har du varit föräldraledig under din tid inom byggbranschen? * 

Vid ja, fortsätt till fråga 25 

Vid nej, fortsätt till fråga 28 

Ja
 

Nej
 

  

26. Hur upplevde du reaktionerna från chefer kring din föräldraledighet? * 

Positivt
 

Negativt
 

Inga reaktioner
 

 

27. Hur upplevde du reaktionerna från kollegor kring din föräldraledighet? * 

Positivt
 

Negativt
 

Inga reaktioner
 

  

28. Vilka svårigheter har du varit i kontakt med gällande din 

föräldraledighet? * 

Fick byta arbetsuppgifter
 

Fick sluta på arbetsplatsen
 

Inga svårigheter
 

Annan svårighet:
 

  

29. Varför valde du att lämna byggbranschen? * 

Maximalt 3 svarsalternativ 

Dåligt betalt
 

Familjeskäl
 

Fysiskt dåliga arbetsförhållanden
 

Förlorat intresse
 

Hög arbetsbelastning
 



 

 

71 

Jobberbjudande inom annan bransch
 

Kränkning av chefer
 

Kränkning av kollegor
 

Ostabil arbetsmarknad
 

Psykiskt dåliga arbetsförhållanden
 

Sexuella trakasserier av chefer
 

Sexuella trakasserier av kollegor
 

Sjukdom eller skada
 

Annan anledning:
 

 

30. Skulle du rekommendera andra kvinnor att söka sig till byggbranschen?* 

Ja
 

Nej
 

Varför/varför inte? 

 

 

31. Kommentarer gällande enkäten och/eller tillägg till någon av frågorna: 

 

 

Tack för din medverkan! 

Hälsningar Caroline och Louise 
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73 

Bilaga 3. Enkätundersökning C 

ENKÄT 
- För dig som aldrig har arbetat inom byggbranschen 

Inom byggutbildningar på högskolenivå utbildas idag 34 procent kvinnor, men 

av de yrkesaktiva inom byggbranschen återfinns endast 14 procent. Detta 

tyder på att det finns ett stort bortfall bland kvinnor inom byggbranschen. 

Denna enkät kommer att ligga till grund för en studie kring hur många 

kvinnor som finns kvar inom byggbranschen efter examen. Den kommer även 

att fungera som en analys kring varför en del kvinnor väljer att söka sig från 

byggbranschen. 

Du kan när som helst välja att avbryta och fortsätta med enkäten senare, kom 

bara ihåg att skriva upp koden som du hittar högst upp till höger. 
 

Allmänt: 

1. Ålder: * 

 
  

2. Examensår: * 

 
  

3. Lärosäte: * 

 
  

4. Examen: * 

Inriktning mot byggbranschen 

Avkortad civilingenjörsexamen
 

Civilingenjörsexamen
 

Högskoleingenjörsexamen
 

Kandidatexamen
 

Magisterexamen
 

Masterexamen
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5. Befattning idag samt inom vilken bransch: * 

 
 

Utbildning: 

6. Varför valde du att studera en utbildning inom byggbranschen? * 

Maximalt 3 svarsalternativ 

Blev inte antagen till någon annan utbildning
 

Bra jobbmöjligheter
 

Få kvinnor
 

Intressant bransch
 

Tillfälligheter
 

Tipsad av bekant
 

Annan anledning:
 

  

7. Hur många kvinnor var ni från utbildningsstart? * 

1 - 5 
 

6 - 10 
 

11 - 15 
 

16 - 20 
 

21 - 25
 

26 - 30 
 

> 30 st
 

  

8. Hur många kvinnor var ni som fullföljde utbildningen? * 

1 - 5 
 

6 - 10 
 

11 - 15 
 

16 - 20 
 

21 - 25
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26 - 30 
 

> 30 st
 

  

9. Gjorde du någon praktik under utbildningen? * 

Vid ja, fortsätt till fråga 10 

Vid nej, fortsätt till fråga 11 

Ja
 

Nej
 

  

10. Har dina erfarenheter från praktiken påverkat ditt val av att lämna 

byggbranschen? * 

Fortsätt till fråga 12 

Ja
 

Nej
 

Varför/varför inte? 

 

   

11. Hade en praktik fått dig att stanna kvar inom byggbranschen? * 

Ja
 

Nej
 

Varför/varför inte? 
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12. Hur ofta ställdes du av dina lärare inför följande svårigheter under din 

utbildning på grund av ditt kön? * 

 Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Varje 
år 

Aldrig 

Hårda ord      

Högre förväntningar     

Lägre förväntningar     

Mobbning      

Orättvis behandling     

Sexuella trakasserier     

13. Hur ofta ställdes du av dina studiekamrater inför följande svårigheter 

under din utbildning på grund av ditt kön?* 

 Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Varje 
år 

Aldrig 

Hårda ord      

Högre förväntningar     

Lägre förväntningar     

Mobbning      

Orättvis behandling     

Sexuella trakasserier     
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14. Andra svårigheter samt kommentarer: 

 

15. Tycker du att det saknades något i utbildningen? 

 
 

Arbete: 

16. Varför har du aldrig arbetat inom byggbranschen? * 

Maximalt 3 svarsalternativ 

Dåligt betalt
 

Familjeskäl
 

Förlorat intresse
 

Hög arbetsbelastning
 

Jobberbjudande inom annan bransch
 

Ostabil arbetsmarknad
 

Sjukdom eller skada
 

Annan anledning:
  

 

17. Skulle du rekommendera andra kvinnor att söka sig till byggbranschen?* 

Ja
 

Nej
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Varför/varför inte? 

 

  

18. Kommentarer gällande enkäten och/eller tillägg till någon av frågorna: 

 

 

Tack för din medverkan! 

Hälsningar Caroline och Louise 


