
 
 

ATT BEHÅLLA KVINNLIGA 

LEDARE I EN 

MANSDOMINERAD 

BRANSCH 
EN STUDIE PÅ NCC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2017: 2017.18.08 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete – Högskoleingenjör 

Industriell ekonomi 
 

Linnea Bergman 
 

 



 
 
 

 
 

 



 

I 

Svensk titel: Att behålla kvinnliga ledare i en mansdominerad bransch 
 
Engelsk titel: Encouragement of female leaders in a male-dominated industry 
 
Utgivningsår: 2017 
 
Författare: Linnea Bergman 
 
Handledare: Agnes Andersson Wännström 
 
Examinator: Daniel Ekwall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II 

Sammanfattning 
Historiskt och traditionellt sett har ledarskapet varit maskulint och branscher har varit 
uppdelade i kvinnliga och manliga. Genom tiderna har det funnits många motståndare till 
kvinnligt ledarskap och då framför allt inom de så kallade mansdominerade branscherna. 
Idag år 2017 finns det fortfarande förutfattade meningar om att vissa typer av arbeten och 
utbildningar är kopplade till ett visst kön.  
Byggbranschen står inför ett enormt rekryteringsbehov. För att täcka behovet måste de få in 
fler kvinnor, det räcker inte med att målgruppen bara riktas mot män. I dagsläget finns 
intresse, både från samhället och bland byggföretagen, att öka andelen kvinnor eftersom en 
arbetsplats gynnas av mångfald (byggvärlden, 2010). 
Det är en utmaning för byggbranschen att få fler kvinnor att söka sig till den. En lika stor 
utmaning är det att få kvinnor att stanna i branschen.  
Denna studie undersöker hur de kvinnliga ledarna inom byggbranschen, och i huvudsak 
byggföretaget NCC, känner att de bemöts, om de märkt av det omtalade glastaket som gör det 
svårare för kvinnor att klättra inom företaget och hur organisationskulturen ter sig ute på 
byggarbetsplatserna.  
För en klar bild och en jämförelse gentemot kvinnornas upplevelser har även manliga 
yrkesarbetare svarat på frågor hur de känner runt att ha en kvinnlig ledare.   
Studien tyder på att byggbranschen fortfarande är anpassad för män men är under utveckling i 
en positiv riktning, att de flesta uppskattar en bra ledare och att det inte beror på kön utan 
personlighet. Kvinnor och män är ofta olika och det gäller att ta tillvara på alla olikheter och 
komplettera varandra för att uppnå ett bra resultat.  
Inom NCC välkomnas kvinnliga ledare ute på byggarbetsplatserna av yrkesarbetarna, de 
känner samma respekt och uppskattar en jämställd arbetsplats. De kvinnliga respondenterna 
känner sig sig accepterade och respekterade för sin ledarroll och känner sig inte särbehandlade 
på grund av att de är kvinnor. Flera av dem bevittnar ändå att de någon gång hört uttryck som 
"lilla gumman" eller om leverantörer som vänder sig främst till deras mannliga kollegor. 
Byggbranschen möter mycket kritik för sin rådande machokultur, under studiens gång får man 
ändå förståelsen om att det jobbas hårt runt om i Sverige för att utrota den både för en mer 
jämställd arbetsplats som fler ska söka sig till men även för arbetsmiljön och säkerheten då 
fler olyckor ofta sker när män ska bevisa någon form av manlighet(Byggcheferna, 2017). 
Trots att byggbranschen har tagit jätte kliv mot en jämställd bransch så finns det ännu mycket 
kvar att jobba på. Kulturen är hårt rotad och om man ser tillbaka historisk så har vi ändå nått 
ett så här jämställt samhälle på mycket kort tid. Kvinnor har bara haft rösträtt i snart 100 år, 
från det stora klivet har utvecklingen gått snabbt framåt till att kvinnor nu kliver upp på allt 
fler ledande positioner. Att kulturen med attityder och värderingar, som tar lång tid att 
förändra, inte riktigt hänger med är inte så konstigt i det stora hela. Resultaten tyder på att 
byggbranschen behöver få till ett fungerande system för flextid även ute i produktionen för att 
få fler att söka sig till branschen, då dagens unga delar ansvaret mellan arbete och familj 
betydligt mer jämställt så gäller inte det inte enbart för kvinnorna utan även för männen. 
Alla de formella yttre hinder som tidigare har funnits för kvinnor att ta sig in i byggbranschen 
är borta tack vare lagstiftning. De hinder som finns kvar skapas av oss själva och samhället 
(Arhén. 1996).  
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Abstract 
Historically and traditionally, leadership has been masculine and industries have been divided 
into female and male. Over the years, there have been many opponents of female leadership 
and especially in the so-called men-dominated industries. 
Today in 2017 there are still preconceived opinions that certain types of work and education 
are linked to a certain gender. 
The construction industry faces a huge recruitment need. To cover the need, they need to 
bring in more women; it is not enough for the target group to target men only. At present, 
there is an interest, both from society and among construction companies, to increase the 
proportion of women because a workplace benefits from diversity. 
It is a challenge for the construction industry to get more women to search for it. An equal 
challenge is to make women stay in the industry. This study investigates how the female 
leaders in the construction industry, and in particular the construction company NCC, feel 
they are addressed if they are labeled by the reported glass roof that makes it difficult for 
women to climb within the company and how the organizational culture looks at the 
construction sites. For a clear picture and a comparison to the women's experiences, male 
professional workers have also answered questions about how they feel about having a female 
leader. 
The study suggests that the construction industry is still geared to men but is under 
development in a positive direction, that most people appreciate a good leader and that it does 
not depend on gender without personality. Within NCC, female leaders are welcomed at the 
construction sites of the workforce and women feel accepted and respected for the leaders 
they are. 
However, many of them witness that they once heard expressions like "little rubber" or about 
suppliers who are primarily concerned with their male colleagues. The construction industry 
is faced with a lot of criticism for its prevailing macho culture. During the course of the study, 
however, one gets the understanding that the job base is hard around Sweden in order to 
eradicate both for a more equal workplace for more people to apply for, but also for the work 
environment and safety as more accidents Often happens when men are to prove some form 
of masculinity (Byggcheferna, 2017). Even though the construction industry has taken great 
steps towards an equal industry, there is still much left to work on. The culture is hard-rooted 
and if you look back historically, we have reached such an equal society in a very short time. 
Women have only had voting rights for almost 100 years, from the very beginning, the trend 
has gone fast to women now climbing on more and more leading positions. The fact that the 
culture of attitudes and values, which takes a long time to change, does not really depend on is 
not so strange in general. The results indicate that the construction industry needs to get a 
working flextide system even in production to get more people looking for the industry, since 
today's young share the responsibilities between work and family much more equally, not 
only applies to women but also to men. 
All the formal external obstacles that previously existed for women to enter the construction 
industry are gone by virtue of legislation. The obstacles that remain are created by ourselves 
and society (Arhén 1996). 
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1 Introduktion  
I det inledande kapitlet kommer bakgrunden och frågeställningen förklaras. Jag kommer 
dessutom klargöra syftet med uppsatsen och problemformulering definieras.  
 
Historiskt och traditionellt sett har ledarskapet varit maskulint och branscher har varit 
uppdelade i kvinnliga och manliga(Wikander, 2007).  Genom tiderna har det funnits många 
motståndare till kvinnligt ledarskap och då framför allt inom de så kallade mansdominerade 
branscherna. 
Idag år 2017 finns det fortfarande förutfattade meningar om att vissa typer av arbeten och 
utbildningar är kopplade till ett visst kön.  
Det har ändå blivit en stor förbättring och allt fler kvinnor syns på ledande roller ute på 
byggarbetsplatserna. Fler kvinnor söker även ingenjörsutbildningar som förr räknades som 
typiskt manliga, hösten 2016 var det 33% kvinnor som antogs till landets 
ingenjörsutbildningar vilket är en stor positiv ökning (Universitets - och högskolerådet, 2016). 
Trots förbättringar syns en tydlig trend i dagens samhälle av att män dominerar 
byggbranschens ledande positioner och tyvärr finns dessa fördomar om kvinnliga ledare kvar 
och frågan kvarstår om varför kvinnor skulle ses som sämre ledare och hur de kvinnliga 
ledarna ute på byggarbetsplatserna bemöts och ses. 
Är det inställningen till kvinnor i byggbranschen hos samhället som bör förändras eller är det 
kvinnans egna tankar och fördomar om branschen som skapar hinder? 
Billing (2006) menar att när vi håller fast vid en föreställning om att ett yrke är mer eller 
mindre kvinnligt respektive manligt så medför det till att könsskillnaderna förstärks ytterligare 
och utvecklingsmöjligheterna begränsas för det  könet i minoritet.  
Mycket kan fortfarande förbättras och vi har en lång väg kvar att jobba, men det är inte av en 
slump att andelen kvinnor på chefspositioner ökar i snabb takt, utan det är ett resultat av hårt 
och konsekvent arbete. (Olin, 2009).  
 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnliga ledare inom byggbranschen. Hur de 
känner sig bemötta, hur de uppfattas av sina manliga yrkesarbetare och vad som kan åtgärdas 
för att få fler kvinnor att stanna i en fortfarande mansdominerad bransch.  
 

1.1.1 NCC syfte 
NCC som företag är intresserade av att se hur deras kvinnliga ledare bemöts ute på 
arbetsplatsen. Råder där någon machokultur eller bemöts deras kvinnliga ledare på det 
jämställda sätt som önskas. De vill få en djupare bild över hur deras organisationskultur 
fungerar och vilka förbättringar som bör vidtas för att nå sina mål om fler kvinnliga ledare 
som ska trivas och vilja stanna. 
 

1.2 Avgränsningar 
Kvinnliga ledare inom NCC men jag har även valt att genom enkäter få svar från manliga 
yrkesarbetare för att kunna jämföra svar och synsätt på kvinnliga ledare. Jag kommer studera 
hela NCC som organisation med deras jämställdhetsarbete men de personer som deltar i 
intervjuer och enkäter är stationerade i Göteborgsområdet.  
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1.3 Frågeställning 
 Hur är bemötandet som kvinnlig ledare inom en mansdominerad bransch? 
 Finns det skillnader mellan att ha en kvinnlig respektive manligt ledare och i så fall 

vilka?  
 Hur ska byggbranschen behålla sina kvinnliga ledare? 
 Finns det förbättringar för en mer jämställd byggbransch? 

2 Metod 
Under detta avsnitt beskrivs val av metod och material; hur jag har gått tillväga för att 
undersöka syftet med denna uppsats samt vilka metoder och material jag använt för att nå dit 
och varför jag valt dem. 
 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Forskning kan delas in i två stycken huvudkategorier med vikt på flera olika faktorer i 
studierna. Dessa två är kvalitativ- och kvantitativ forskning. 
Förenklat kan man säga att den kvalitativa forskningen går mer på djupet och försöker 
beskriva hur, vad och varför saker och ting sker och tolkas sen utifrån dess sammanhang.  

Den kvantitativa forskningen ger resultat i form av siffror, konkret angivna mängder, tillfällen 
(när och hur ofta), svar som kön, ålder, utbildning och andra saker som är möjliga att räkna 
på. d.v.s. faktorer som vi enkelt kan kvantifiera. Detta sker med slutna frågor utan möjlighet 
till fördjupning eller fritext. (Bryman, 2013) 

Inom det  forskningsområde och de forskningsfrågor studien ska utgå från så beslutade jag 
mig för att i huvudsak använda en kvalitativ metod  för att få en djupare förståelse för ämnet 
och för att få deltagarnas egna uppfattning. Alternativet hade varit en kvantitativ ansats men 
ansåg det inte som lämpligt då jag ville få en personlig kontakt, bättre förståelse, kunna läsa 
kroppsspråk och kunna få möjligheten att ställa följdfrågor. 
Har i min uppsats även valt att göra enkäter till manliga yrkesarbetare för att kunna få en 
inblick i hur de ser på att ha en kvinnlig ledare. Dessa enkäter har utförts med en kvantitativ 
metod då den bestod av färdiga kryssfrågor utan möjlighet till frisvar. Detta valdes mest på 
grund av tidsbrist och att fokus ligger på hur de kvinnliga ledarna känner sig bemötta. 
 

2.2 Urval 
Här presenteras de urval som gjorts samt val av respondenter.  

2.2.1 Val av organisation 
När jag bestämt ämne och frågeställning så skickade jag ut förfrågan till NCC och två 
byggjättar till och fick svar av samtliga att de var intresserade av att låta mig skriva 
examensarbetet hos dem. Valde NCC då jag sen tidigare haft väldigt bra erfarenhet av dem. 

2.2.2 Val av respondenter för intervju 
Valet av intervjupersoner har skett genom bekvämlighetsurval. Det  innebär att forskaren 
använder sig av respondenter som finns att tillgå. Bryman (2013) beskriver denna typ av urval 
som passande då forskaren är beroende av hjälp från en annan part för att finna lämpliga 
intervjupersoner.  
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Jag har fått hjälp av min handledare från NCC med att komma i kontakt med intervjupersoner 
som hon ansåg skulle passa. Jag var noga med att jag ville ha olika bakgrund, utbildning, 
åldrar och att de skulle ha erfarenhet från att vara ute i produktion och inte bara enbart inne på 
kontoret. 
De intervjuades befattningar var en projektchef, två arbetsledare, en affärschef och en 
gruppchef. Åldrarna var mellan 30-49 år och de var utbildade civil - eller högskoleingenjörer. 
I denna rapport kommer respondenterna kallas för IP 1-5, intervjuperson 1-5. 

2.2.3 Val av respondenter för enkätundersökning 
Manliga yrkesarbetare med erfarenhet av kvinnliga ledare. Min handledare kontaktade 
projektchefer för hjälp med att dela ut enkäterna till grupper där det fanns kvinnliga ledare. En 
av respondenterna i intervjuerna var även till stor hjälp och skickade ut till flera i sin grupp. 
 

2.3 Genomförande 
Under detta kapitel förklaras hur arbetets upplägg sett ut. 

2.3.1 Bearbetning av fakta 
Fakta har tagits fram genom NCC, intervjuer, enkäter, litteratur och sökningar på internet med 
vetenskapliga artiklar som bearbetats och lämplig fakta som passar in på denna rapport. 
Svaren har efter intervjuerna och enkäterna att sammanställts och jämförts om det funnits 
likheter eller om de skiljt sig helt. Svaren har även jämförts med fakta och hur man kan jobba 
med eventuella förbättringar. 
 
Arbetsmarknaden för kvinnor i sin helhet historiskt och kvinnors situation i mansdominerade 
yrken har inkluderats under teoridelen av anledning att det historiska perspektivet på 
arbetsmarknaden bidrar till en större förståelse för varför yrken är könsuppdelade.  
 

2.3.2 Intervjufrågor 
Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad metod vilket innebär att ett frågeschema 
använts men inte följt ordningsföljden utan istället har frågorna ställts när de passade under  
intervjun. Det innebär även att man som  intervjuare har möjlighet att ställa följdfrågor till det 
som uppfattats vara viktiga svar. (Bryman, 2013)  
För att kunna uppnå en hög validitet är det viktigt att säkerställa så att alla intervjuade har 
förstått frågorna korrekt, på samma sätt som att svaren ska vara korrekt förstådda.  
I denna studie kommer de intervjuade kvinnorna få ta del av den sammanställda intervjun, så 
att de får  möjlighet att korrigera eventuella missförstånd eller göra tillägg.  
För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt så kommer exakt samma frågor ställas till alla 
som deltar  i intervjun men det som skiljer och kan påverka svaren är ordningsföljden som 
inte kommer hållas strikt. (Bryman, 2013) 
Intervjuerna kommer att spelas in samtidigt som anteckningar kommer att föras. 
Frågorna har försökts att hållas lättolkade och de har rört respondenternas bakgrund, 
utbildning, erfarenhet, befattning, bemötande från manliga kollegor med mera. 
(Bilaga 1-6) 
 

2.3.3 Enkätutformning 
Enkäterna utformades inledande med en kort presentation av författaren och syftet med 
arbetet följt av sju kryssfrågor om hur de ser på kvinnliga ledare, om de känner samma  
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respekt och om ledarstilen skiljer sig åt. Det enda som var kopplat till dem som person var 
ålder. (Bilaga 2). För att nå en hög deltagarnivå prioriterades att ha fåtal frågor som var lätta 
att förstå. 
 

2.3.4 Insamling av empiri 
Jag har valt att använda mig av induktiv metod då min studie bygger på att jag samlar in 
information, analyserar den och drar en slutsats beroende på svar under arbetets gång. 
Semistrukturerade intervjuer kommer att hållas med 5  kvinnliga ledare på NCC som har valts 
ut av min handledare som ansågs vara intressanta för studien.  
De har olika ledande roller inom företaget och blandade åldrar. Min handledare kontaktade de 
kvinnor hon tänkte skulle passa att intervjua och ett godkännande att jag kunde kontakta dem. 
Första kontakt skedde genom e-post där jag kort presenterade mig själv och mitt arbete och 
bad om att få boka en tid för personligt möte då intervjun  kunde genomföras. 
Alla intervjuer skedde med personligt möte och under samma månad  med en planerad 
tidsåtgång på 60 minuter. 
 
Enkäterna lämnades ut till yrkesarbetare på arbetsplatser där det finns kvinnliga ledare. De var 
utskrivna enkäter som fylldes i och samlades in vid möte för att få så hög deltagarandel som 
möjligt. Enkäterna scannades sen in och skickades med e-post till mig. Vid enkäterna hade jag 
tanke på om jag skulle göra dem elektroniskt för att nå en högre anonymitet men räknade då 
med att bortfallet skulle bli stort då yrkesarbetarna inte har tillgång till dator på arbetstid på 
samma sätt som tjänstemännen.  
 

2.4 Etik och validitet  

2.4.1 Etik 
För att hålla respondenterna anonyma har jag i det redovisande materialet tagit bort namn, 
arbetsplacering och privat bakgrund. Varit mycket sparsam med detaljer kring ålder, 
livserfarenhet om den enskilde personen eller sånt som kan göra kopplingen till en specifik 
person lättare. Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principer som togs fram av 
Vetenskapsrådet (2002); informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. Bryman (2013). 
Innan varje intervju godkändes att intervjun spelades in för att användas i eget syfte och 
respondenterna informerades om att inspelningen skulle raderas när rapporten var inlämnad 
och godkänd. En av intervjuerna beslutades att inte spelas in då det utfördes på ett café med 
flera andra gäster.  
 
Vid extra känslig information har det inte hänvisats till vem av intervjupersonerna som sagt 
det för att hålla extra anonymitet.  
 

2.4.2 Validitet 
Intervjufrågorna och enkäterna har innan genomförande skickats ut till både handledare på 
skolan och NCC för genomgång om något var svårbegripligt, borde raderas eller adderas. 
Provade både intervju och enkät på personer utomstående till detta arbete för att säkerställa att 
de var lättbegripliga. 
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2.5 Metoddiskussion 

2.5.1 Källkritik 
Inom litteraturen har flera av de exempel skolan rekommenderat följts för att få säkra källor 
om metoder, validitet, analyser o.s.v. 
Inom artiklar och andra sökningar via internet är källorna alltid svårare och man får vara 
kritisk till det man läser och se över vad författaren har för synsätt, personlig åsikt och om det 
kan vinkla slutsatsen av texten. 
Byggcheferna och Byggnads driver tillsammans kampanjen "stoppa machokulturen", de som 
står som kontaktpersoner har utan framgång försökts kontaktas för att få tillgång till material. 
Istället har de artiklar och material de har på sin hemsida och sociala medier fått användas. 
 
De uppgifter som tillhandahållits vid intervjuerna uppfattas som riktiga då de intervjuade inte 
har någon anledning att ljuga eller försköna bilden av hur det är som kvinnlig ledare. Fått 
tydliga och genomtänka svar av de deltagande om deras erfarenhet.  
 
Enkäterna är anonyma men då de lämnades ut och samlades in under möte kan den person 
som samlade in dem lätt dra slutsats vem som svarat vad, då de oftast inte är mer än några 
yrkesarbetare per arbetsplats och enkäterna skulle markeras med ålder. Här får man alltså ha 
med i beräkningarna att svaren kan skifta en aning i uppriktighet. 
 

2.5.2 Undersökningsbrister 
Ämnet och frågeställningen är väldigt brett och högst aktuellt vilket bidrar till att det finns 
ofantligt mycket att fördjupa sig inom. Resultatet har ändå blivit bra och innehåller det som 
var tänkt från början. 
 
I enkäterna var en miss att ha en fråga gällande om de ansåg att NCC var en jämställd 
arbetsplats, tror denna fråga misstolkats av många och att de tänkt mer på jämn 
könsfördelning än jämställdhet. Kanske hade det här varit en bra idé att låta några läsa igenom 
enkäterna innan för att få feedback på hur de tolkade frågeställningarna och haft möjlighet att 
omformulera frågorna.  
 
Kan ses som både en brist och en möjlighet att skriva arbetet ensam. Vissa stunder har det 
varit tufft  men i slutänden lämnar jag ifrån mig arbetet med stolthet och en styrka att ha klarat 
det. 
 
 

2.5.3 Bortfallsanalys  
Från början var tanken att få fyra respondenter till intervju, min handledare tog fram sex 
kvinnliga ledare inom företaget  hon ansåg skulle passa och jag fick välja vilka. Då det ofta 
kan bli bortfall beslutade jag mig för att ta kontakt med alla sex. Då det var under 
februari/mars intervjuerna skulle äga rum var det några intervjuer som sköts upp på grund av 
sjukdom och även händelser i deras arbete som inte går att förutspå. Av de sex tilltänkta 
intervjuerna fick jag till fem, den som ej genomfördes beslöt jag mig för att inte göra efter två 
försök med mailkontakt utan gensvar. 
Enkäterna delades ut under möte, fylldes i på plats och lämnades sen in innan de lämnade 
lokalen för att nå en hög deltagarandel. Ingen av de tillfrågade yrkesarbetarna sa nej till att 
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delta. En av respondenterna i intervjun var till stor hjälp med utdelandet av enkäter och såg till 
att jag fick in betydligt fler än jag trott. 
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3 Teori och vetenskaplig referensram 
I detta avsnitt beskrivs och redogörs de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för 
resultat - och analysdelen i denna studie. 
 

3.1 Ledarskap 
”En ledare är bäst när folket knappast vet att han existerar. 
Inte så bra när folket lyder och hyllar honom. 
Sämre när folket avskyr honom. 
Men en god ledare, som föga säger när hans arbete är utfört och hans målsättningar är 
uppnådda, kommer folket att säga: ”vi gjorde det själva!” ” 
- Lao-tis ca 500 f.Kr. 
 
Ledarskapet är under stor förändring. Vi lever i en helt annan värld med andra förutsättningar 
idag än för bara några år sedan. Det är en allt snabbare teknisk utveckling och ett betydligt 
större informationsflöde som näst intill konstant sköljer över oss som har gjort att behovet av 
starka ledare idag är större än någonsin tidigare. (Motivation, 2017.) 
I industrialismens tidiga skede var det en självklarhet att kunnandet fanns i toppen av 
organisationen. Det starka och mer makthavande ledarskapet som var mer att styra än att leda 
var naturligt och sågs som en självklarhet för att organisationen skulle fungera och flyta på 
mot sina mål.  
Under 1960-talet fanns krav på att inte ha ledare, något som följdes under 70-talets 
demokratiska ledarskap. Under 80-talet blev det populärt med starka och tydlig ledare och 
under 90-talet började det talas mycket om ledarskap där innefattar det så kallade kvinnliga 
ledarskapet, lärande ledarskap och visionärt ledarskap. - Andersson, Nilsson 2012. 
Det nya ledarskapet beskrivs som ett starkt, men absolut inte auktorärt, ledarskap. Ett 
rådgivande ledarskap där ledaren är den som stöttar och leder alla åt samma håll och mål, som 
"den duktige trädgårdsmästaren som får plantorna att växa."  Andersson, 2012 
Den moderna människan har många andra drivkrafter än att enbart tjäna pengar, en tydligare 
jakt på mening i livet. Ofta sammanfattas det moderna ledarskapets drivkrafter av de tre M-
en: Money, Meaning och Magic. Den moderna ledaren ska alltså inte enbart ge de anställda 
bra betalt utan även en meningsfull tillvaro.  
Ledarskapet bedrivs med idéer och visioner istället för order och regler. Likväl ställs 
fortfarande stora krav på medarbetarna, kanske mer än någonsin, då det krävs mycket eget 
engagemang och lagarbete. - Andersson, Nilsson, 2012. 
 

3.2 Kvinnor i arbetslivet historiskt 
Historiskt sett har kvinnans plats varit i hemmet och mannen har varit den som försörjt 
familjen genom arbete. Kvinnan har ändå alltid jobbat lika mycket som mannen trots att 
hennes sysslor var obetalda och befunnits i hemmet, detta har skapat möjligheten för mannen 
att ha ett betalt arbete på arbetsmarknaden. (Hirdman, 1992) 
Sverige hade under slutet av 1800-talet en ekonomisk tillväxt och allt fler kvinnor togs in på 
arbetsmarknaden då de sågs som billig arbetskraft. De hade ingen erfarenhet av 
arbetsmarknaden och kunde således tillsättas på enklare arbeten till en betydligt lägre lön. 
Under tiden som allt fler kvinnor lämnade hemmet och tog sig ut i arbetslivet började sakta 
men säkert frågan om jämställdhet att lyftas i mitten av 1900-talet och har sen dess väckts mer 
och mer och är även idag en högst aktuell fråga.  
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Sjukvård, skola, omsorg och förvaltning växte fram till mitten av 80-talet och blev en 
arbetsmarknad för kvinnor. Jobben där sågs av många som kvinnoyrken – med låga löner.  
Under åren har arbetsmarknaden fortsatt att växa och under 70 talet var det nästan lika många 
kvinnor som män ute på arbetsmarknaden. (Hirdman, 1992) 
 
Idag har Sverige en av världens mest jämställda arbetsmarknader (World Economic Forum, 
2015). Trots detta lever den könsuppdelade arbetsmarknaden med manliga och kvinnliga 
branscher kvar och av de 30 största yrkena har endast fem en jämn könsfördelning, 
definitionen av jämn könsfördelning är att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40 
till 60 procent (SCB, 2015). 
 
 

3.2.1 Lagar om kvinnor på arbetsmarknaden  
1846 - Ogifta kvinnor (änkor, frånskilda) tillåts att arbeta inom hantverk och handel 
1853 - Kvinnor får rätt att undervisa i de mindre folkskolorna. 
1859 - Kvinnor får inneha vissa lägre lärartjänster och statstjänster. 
1864 - Ogifta kvinnor får samma formella rättigheter som män i det privata näringslivet (efter 
att den nya handels-, fabriks- och hantverksförordningen införts). 
1874 - Gift kvinna får rätt att förvalta sin enskilda egendom och får råda över förtjänsten av 
eget arbete, regleras genom äktenskapsförord. 
1886 - Första kvinnliga yrkesföreningen bildas: Sveriges barnmorskeförbund. 
1886 - Första kvinnliga fackföreningen bildas: Hemsömmerskor i Lund. 
1888 - Kvinnliga Arbetarförbundet bildas - den första organisationen inom den proletära 
kvinnorörelsen. 
1900 - Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord, i stenbrott eller gruva. I samma lag 
fastslås det också att en kvinna som fött barn inte får arbeta inom industri under fyra veckor 
efter förlossningen. Denna tid utsträcks 1912 till sex veckor - alltid utan ersättning. 
1901 - Rätt till ledighet utan lön vid barnsbörd. 
1902 - Kvinnornas Fackförbund bildas, främst bestående av sömmerskor. 
1904 - Kvinnornas Fackförbund inträder i LO. 
1907-1909 - En rösträttsreform ger kvinnan rätt till kommunala uppdrag, förutsatt att hon är 
rösträttsberättigad enligt den nya 40-gradiga skalan. 
1909 - Nattarbetsförbud för kvinnor införs. 
1910 - Kvinnor får rätt att inneha kommunala poster. 
1913 - Allmän pensionsförsäkring införs för kvinnor och män. 
1918 - Kvinnor får bli lektorer/rektorer vid allmänna läroverk. 
1923 - Behörighetslagen likställer man och kvinna när det gäller rätt att inneha statliga 
tjänster, med undantag för tjänster som kan kräva utövande av våld (militärtjänst ...), samt 
präst- och domartjänster. 
1931 - Moderskapsförsäkring införs, förmedlad via sjukkassorna, vilken ger sjukpenning 30-
42 dagar samt ersättning för barnmorska. För dem som ej är berättigade till pengar från 
sjukkassorna finns moderskapsunderstödet. Understödet omregleras 1937 till ett bidrag som 
bygger på generell behovsprövning. 
1931 - Yrkeskvinnors klubb bildas i Stockholm. 
1935 - Kvinnor får lika stor folkpension som män. 
1936 - Statligt anställda kvinnor får rätt till tjänstledighet med sjuklön vid havandeskap och 
barnsbörd. 1939 får kommunalanställda kvinnor i Malmö 12 veckors ledighet med sjuklön. 
1937 - Likalön för kvinnliga och manliga folkskollärare. 
1939 - Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning kan inte längre användas som 
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skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst. Lagen undantar småföretag (mindre än tre 
anställda) och gäller endast om man haft sammanhängande anställning i minst två år. 
1945 - Ovanstående lag omarbetas och kommer att gälla alla arbetsgivare, dessutom sänks 
kravet på den anställdes arbetstid från två till ett år 
1946 - Rätt till lika lön inom alla statliga tjänster (utom präst- och militärtjänster). Kvinnorna 
i riksdagen enas om en motion: Lön efter prestation, avskaffande av kvinnolöner. 
1955 - Förstatligande av sjukförsäkringen - rätt till 90 dagars mammaledighet. 
1958 - Kvinnor får rätt att bli präster. Enligt en s.k. samvetsklausul kan en biskop inte tvingas 
prästviga kvinnor. 
1960 - Lika lön för lika arbete för kvinnor och män. 
1960 - LO och SAF beslutar att inom fem år slopa de särskilda kvinnolönetarifferna. 
1962 - Riksdagen ansluter sig till FN-konventionen om lika lön för lika arbete 
1971 - Särbeskattning införs. 
1974 - Föräldrar får rätt att dela på ledigheten vid barns födelse genom att föräldraförsäkring 
införs. 
1976 - Förordning om jämställdhet i den statliga sektorn. 
1979 - Småbarnsföräldrar får rätt till 6 timmars arbetsdag. 
1979 - Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i riksdagen 
1980 - Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. 
1982 - ATP-poäng för vård av barn under tre år, i hemmet, införs. Statliga bidrag till 
kvinnoorganisationer införs. Jämställdhetsavtal tecknas mellan SAF och LO-PTK. 
1984 - Jämställdhetsavtal inom statliga sektorn. 
1989 - Alla yrken öppna för kvinnor - även inom försvaret. 
1991 - Jämställdhetslagen kommer till, syftar till att utjämna och förhindra skillnader i löner 
och andra anställningsvillkor. Arbetsgivaren ska arbeta målinriktat för att främja 
jämställdheten i arbetslivet (ersätter lagen från 1979). 
1995 - Förordning om positiv särbehandling vad gäller tillsättande av professorer och 
forskarassistenter antas. 
1995 - Lagstadgat krav att kartlägga löneskillnaderna mellan kvinnor och män på alla 
arbetsplatser. 
        Källa: Wikander, 2009 
 

3.3 Organisationskultur 
Organisationskultur kan kort sammanfattas av begreppet "hur vi gör här hos oss", ett 
gemensamt tänkande och beteende inom en organisation (Kauffman, 2015). 
Organisationskultur är för många ett relativt  nytt begrepp men intresset för beteenden och 
värderingar inom organisationer sträcker sig långt bakåt i tiden. En fungerande och välarbetad 
organisationskultur fungerar som en riktlinje för handlingssätt, oavsett om det är medvetet 
eller undermedvetet. Riktlinjerna hjälper medarbetarna inom organisationen att arbeta på ett 
mer effektivt sätt om de strävar mot samma mål. 
Organisationskultur bidrar till att medarbetarna får en förståelse för organisationens sociala  
strukturer och roller. För att det ska fungera i praktiken är det viktigt att kontinuerligt arbeta 
och utveckla gemensamma värderingar och mål. Alla medarbetare måste få vara delaktiga och 
ha förståelse för företagets värderingar och om hur målen ska uppnås, således viktigt att alla 
nyanställda i tidigt skede informeras om företagets värderingar och mål. 
För en organisation är det positivt om alla socialiseras in i dess  kultur, då detta ökar 
gemenskapen och känslan för organisationen hos medarbetarna vilket i sin tur ofta leder till 
att arbetstagaren trivs på arbetsplatsen. Det är även känt sen länge att trivs man, känner 
gemenskap, delaktighet och har tydligt uppsatta  mål så genomförs ett bättre arbete vilket i sin 
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tur gynnar organisationen. Att socialiseras in i en organisation och dess kultur sker inte vid 
nyanställningen utan är något som ständigt utvecklas och implementeras.   
Vissa branscher, till exempel byggbranschen, är mer präglade och har en starkare kultur än 
andra branscher, detta beror till största del på traditioner och fördomar  kring yrkesgrupper i 
samhället. Största delen av byggbranschens organisationer och strukturer är anpassade till en 
stark och mer manlig kultur beroende på hur den sett ut historiskt . Det visar sig i arbetstiden, 
informella gruppbildningar och jargong (Olofsson, 2000).  
Denna så djupt rotade kultur kan försvåra möjligheten till gemenskap för personer som är 
minoritet inom en organisation, till exempel kvinnor inom bygg, och kan leda till att dessa 
personer väljer att lämna organisationen. Detta kan även påverka i rekryteringen då personer 
som känner sig främmande inför kulturen väljer att inte söka sig till branschen eller ens tänker 
tanken på att alternativet till den utbildning och yrkeskategori finns för dem (Kauffman 2015). 
Många studier visar på att kvinnor som väljer att arbeta inom byggbranschen arbetar upp ett 
eget tillvägagångssätt för att socialiseras in i och anpassa sig till den mer manliga kulturen. 
Där av är sannolikheten stor att kvinnor vars grundläggande värderingar stämmer överens 
med den manliga kulturen i högre grad söker sig till byggbranschen än kvinnor med 
värderingar vars skiljer sig från denna. (Olofsson, 2000) 
 

3.3.1 Machokulturen 
Ordet macho definieras som “man som överskattar eller överdriver sin manlighet” (svenska 
akademiens ordlista, 2016). 
Byggbranschen är som känt hårt mansdominerad med ca 90% män och normen är svensk 
bakgrund, heterosexuell och icke troende (byggcheferna, 2015) . Branschen har svårt att både 
locka kvinnor och få dem att stanna.  Kulturen inom byggbranschen kallas ofta machokultur 
som definierar den hårda jargong, råa skämt, svordomar och sexistiska kommentarer för att på 
något sätt hävda sin manlighet. (Byggnads, 2015). 
Byggbranschen själva och även flertalet forskare menar att det krävs ett långsiktigt arbete med 
utbildning och sättet att organisera arbetet på för att komma tillrätta med attityder och 
diskriminerande jargong.  (Cettner, 2008) 
 
Machokulturen har under senare år fått hård kritik både för att den gör att minoritetsgrupper 
håller sig ifrån branschen men på senare tid har det även uppmärksammats att arbetsmiljön 
och säkerheten påverkas negativt då machokulturen leder till högre risktagande och bristande 
säkerhetstänkande i ivern att vara tuff och manlig. (byggindustrin, 2017).  
Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap på Luleå universitet menar på att när män 
samlas i grupp på mansdominerade arbetsplatser tar de fler risker än de skulle gjort någon 
annanstans. Hon menar även på att de inte enbart gör det för att förtydliga sin manlighet, utan 
även för att hinna med i en stressig miljö. Att de hinner med på kort tid ger också pluspoäng 
på manligheten, men även på deras yrkesidentitet. (Byggcheferna, 2017) 
 

"Forskningen visar att det i vissa fall kan handla om köns- och yrkesideal från en 
industriarbetartradition, där fysisk styrka, uthållighet, förmåga att utstå smärta och praktisk 

kompetens är viktiga ingredienser. Därför är det viktigt att arbetsgivare i styrning och 
ledning har ett genustänk i sitt arbete för att se vilka specifika risker det finns." Erna Zelmin-

Ekenhem, arbetsmiljöverket. (byggindustrin, 2017) 
 
Våren 2015 startade fackförbunden Byggnads och Byggcheferna kampanjen "Stoppa 
machokulturen" för att uppnå en schysstare bransch för alla. Kampanjen har fått stor 
uppmärksamhet i både media och sociala medier. De flesta reaktionerna har varit positiva 
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men kampanjen har även mötts med motgång om att vara extremfeministisk eller hot  mot den 
sista manliga basstationen (stoppamachokulturen, 2015). Byggnads och Byggcheferna menar 
på att alla tjänar på en jämställd bransch där kvinnor och män har samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter att forma sitt eget liv. Jämställdhet blandas ofta ihop med att det 
skulle vara en önskan om hälften män och hälften kvinnor i dessa diskussioner men så är inte 
fallet, utan bara att alla ska behandlas på lika villkor. 

 
" Det positiva är att vi har lösningen i egna händer. Det är vi själva, tillsammans, som väljer 

vad vi vill stå för. Och vi blir hela tiden fler som vill förbättra branschen. Vi hör fler som 
säger ifrån mot gamla fördomar och myter. Vi ser att en förändring inte bara är möjlig, utan 

redan har satt i gång" (Stoppa machokulturen, 2015) 
 
Målet är att nå en byggbransch där alla ska vara välkomna och att öppenhet och vänlighet ska 
genomlysa branschen. Alla ska ha samma möjligheter att utvecklas och trivas. Byggbranschen 
ska vara attraktiv, lockande, spännande och givande val för personer som ska ut i yrkeslivet. 
 
 
Under 2015 gjordes en stor enkätundersökning av byggnads och byggcheferna för att se hur 
det stod till ute på byggarbetsplatsen. Siffrorna var skrämmande och det var efter dessa siffror 
beslutet togs om ett samarbete för att nå en mer jämställd bransch genom kampanjen stoppa 
machokulturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figur 1

 
     
 
 

3.4 Kvinnor som ledare inom mansdominerad bransch 
Med jämn könsfördelning avses att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40 till 60 
procent. Om någon av könen utgör mer än 60 procent betraktas gruppen som kvinno
eller mansdominerad. (SCB, 2016)
 
Historiskt och traditionellt sett har ledarskapet varit maskulint 
uppdelade i kvinnliga och manliga. Genom tiderna har det funnits många motståndare till 
kvinnligt ledarskap och då framför allt inom de så kallade mansdominerade branscherna.
Idag, år 2017, finns det fortfarande förutfattade meninga
utbildningar är kopplade till ett visst kön. 
Det har ändå blivit en stor förbättring och allt fler kvinnor syns på ledande roller ute på 
byggarbetsplatserna. Fler kvinnor söker även ingenjörsutbildningar som förr räknad
typiskt manliga, hösten 2016 var det 33% kvinnor som antogs till landets 
ingenjörsutbildningar vilket är en stor positiv ökning.
Trots förbättringar syns en tydlig trend i dagens samhälle av att män dominerar 
byggbranschens ledarpositioner
 
Det har gjorts flera studier runt
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    Källa: Stoppa machokulturen

Kvinnor som ledare inom mansdominerad bransch 
rdelning avses att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40 till 60 

procent. Om någon av könen utgör mer än 60 procent betraktas gruppen som kvinno
eller mansdominerad. (SCB, 2016) 

Historiskt och traditionellt sett har ledarskapet varit maskulint och branscher har varit 
uppdelade i kvinnliga och manliga. Genom tiderna har det funnits många motståndare till 
kvinnligt ledarskap och då framför allt inom de så kallade mansdominerade branscherna.

finns det fortfarande förutfattade meningar om att vissa typer av arbeten och 
utbildningar är kopplade till ett visst kön.  
Det har ändå blivit en stor förbättring och allt fler kvinnor syns på ledande roller ute på 
byggarbetsplatserna. Fler kvinnor söker även ingenjörsutbildningar som förr räknad
typiskt manliga, hösten 2016 var det 33% kvinnor som antogs till landets 
ingenjörsutbildningar vilket är en stor positiv ökning. 
Trots förbättringar syns en tydlig trend i dagens samhälle av att män dominerar 
byggbranschens ledarpositioner och kvinnor har det svårt att nå samma positioner.

flera studier runt kvinnors positioner och roller i mansdominerade 
där flertalet har riktats mot byggbranschen som är den mest mansdominerade 

branschen i Sverige med enbart 8% kvinnor i ledande position (SCB 2016)
som handlar om kvinnors självupplevelser och om hur de bemöts utan de flesta riktar sig mot 
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Källa: Stoppa machokulturen 

Kvinnor som ledare inom mansdominerad bransch  
rdelning avses att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40 till 60 

procent. Om någon av könen utgör mer än 60 procent betraktas gruppen som kvinno- 

och branscher har varit 
uppdelade i kvinnliga och manliga. Genom tiderna har det funnits många motståndare till 
kvinnligt ledarskap och då framför allt inom de så kallade mansdominerade branscherna. 

r om att vissa typer av arbeten och 

Det har ändå blivit en stor förbättring och allt fler kvinnor syns på ledande roller ute på 
byggarbetsplatserna. Fler kvinnor söker även ingenjörsutbildningar som förr räknades som 

Trots förbättringar syns en tydlig trend i dagens samhälle av att män dominerar 
or har det svårt att nå samma positioner. 

kvinnors positioner och roller i mansdominerade  
som är den mest mansdominerade 

edande position (SCB 2016). Tyvärr är det få 
som handlar om kvinnors självupplevelser och om hur de bemöts utan de flesta riktar sig mot 
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det så kallade kvinnliga ledarskapet. De flesta studier inom ledarskapsstilar visar ändå på att 
det inte finns något specifikt kvinnligt eller manligt ledarskap utan ledarskapet styrs helt av 
personlighet (Arhén, 1996). 
En av studierna som riktar in sig på kvinnors upplevelser är skriven av Cettner som 2008 
publicerade sin avhandling om kvinnliga civilingenjörers upplevelser och erfarenheter om 
villkor och karriärval.  Resultatet av studien visade att många av kvinnorna inom 
mansdominerade yrken upplevde sig vara underordnade männen och att deras egenskaper inte 
hade lika högt värde som deras manliga kollegors trots hög utbildning och bra erfarenheter. 
Flera av kvinnorna hävdade att byggbranschen är en bransch konstruerad för män av män där 
många kvinnor därav väljer att lämna branschen (Cettner, 2008). 
Män upplevdes att de prioriterades både på arbetsplatsen generellt, men även i 
rekryteringsprocessen till högre tjänster, vilket troligtvis har sin förklaring i varför så stor del 
av cheferna idag är män i förhållande till andelen kvinnor på samma position. 
 
Inom mansdominerade branscher är kvinnliga ledarna en minoritet och de kan därför bli 
betraktade som representanter för alla kvinnor inom branschen, det vill säga att de kvinnliga 
ledarna blir som en symbol för alla kvinnor i organisationen och lätt generaliseras. Det 
betyder att de sticker ut från mängden, vilket både kan vara positivt och negativt. Går det bra 
så syns det och uppmärksammas och går det dåligt syns det med (Arhén, 1997). 
Eftersom det finns negativa aspekter i att vara en symbol medför det en tydlig stress för 
kvinnor i den situationen. Kvinnorna har krav på att inte enbart klara av sina arbetsuppgifter 
för sin egen skull, utan även för resten av kvinnorna i organisationen. Misslyckas hon skulle 
det symboliskt innebära ett misslyckande för alla kvinnor. En annan negativ aspekt i att som 
kvinna vara en symbol är att den uppmärksamhet hon får inte riktas till henne som person, 
utan istället som den symbol hon representerar. Vissa kvinnor blir också symboler för 
jämställdhet (Cettner, 2008).  De visas upp i organisationen som tecken på en förändring i 
organisationen och att man jobbar med jämställdhet och hållbar utveckling. 
 
Många kvinnliga ledare som har erfarenhet från att leda både män och kvinnor menar att det 
är lättare att leda män än kvinnor (Due Billing, 2011).  
Studier om kvinnor som ledare belyser till största del mäns motstånd mot kvinnor som ledare, 
och vad som händer med deras självbild och känsla av manlighet när de leds av en kvinna, 
medan det näst intill tas som en självklarhet att kvinnor inte har några problem att ledas av en 
annan kvinna vilket flera studier visar är fel. Många kvinnor i grupp fungerar så länge de är på 
lika plan men när någon skiljer sig från gruppens norm genom att studera eller ta ett chefsjobb 
fryses hon ofta ut för att hon anses "tro sig vara något" (Arhén, 1996).  
 
 

3.4.1 Glastaket  
Glastaket är en teori som har sitt ursprung i män och kvinnors olika möjligheter till karriär  
och yrkesutveckling till högre poster. Teorin glastaket innebär att det finns ett osynligt tak i 
karriären för kvinnor. Detta förekommer speciellt inom mansdominerade yrken där det finns 
normer och traditioner som underlättar för män att avancera och klättra uppåt inom 
organisationen, oavsett om det finns kvinnor på samma arbetsplats med bättre utbildning eller 
erfarenheter (Wahl, 1992). 
Glastaket har varit hårt diskuterat om det finns där eller inte och varför kvinnor har svårare än 
män att nå till toppositionerna. 
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3.5 Flexibel arbetstid 
Flexibel arbetstid, även kallat flextid, innebär att du som arbetstagare ska kunna anpassa din 
arbetstid, oftast förlagd i början eller slutet av dagen, och eget ansvar för att rätt timmar blir 
gjorda per dag(Unionen, 2017). För att ha rätt till flexibel arbetstid måste det finnas ett avtal 
från arbetsgivaren som ska innehålla vilka regler som gäller på just deras företag. Avtalet om 
hur arbetstiden ska se ut grundas både på de anställdas behov av flexibilitet och på företagets 
behov för att ha en fungerade verksamhet.  
Samhället och människor får en allt större önskan om flexibel arbetstid för att kunna få ihop 
privat - och arbetsliv på ett sätt som fungerar individuellt. Fackförbundet Vision ser positivt 
på flexibel arbetstid då det gynnar individen att få ihop livspusslet men menar på att man ska 
vara försiktig med att inte vara tillgänglig hela tiden och skilja på när det är arbetstid 
respektive fritid. Det relativt nya uttrycket "vobba" blir allt mer känt och innebär att man 
jobbar hemifrån samtidigt som man är hemma och vårdar sjukt barn, detta är ett exempel när 
arbetstiden läggs under tid då du egentligen inte är i arbete (Vision, 2016). 
Forskare menar på att många förknippar flextid med större frihet och mer tid med familj och 
vänner men att de som arbetar under flextid i större utsträckning arbetar mer och har betydligt 
fler övertidstimmar än de som har en fast arbetstid. De tittar mailen eller svarar i telefon för 
arbetsrelaterade ärenden under sin fritid och känner behov av att vara tillgängliga (the 
conversation, 2016) 
 
 

4 NCC 
NCC, Nordic Construction Company, är en av de ledande företagen i Norden inom bygg, 
infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 
anställda (NCC, 2016). 
NCC bildades 1988 av att JCC och ABV gick samman, år 1991 tillslöt sig Nordenstjerna AB 
och NCC blev då ett aktiebolag på Stockholmsbörsen (NCC, 2017). 
 
Figur 2 



 

- 16 - 
 

          Källa: NCC, 2017 
 
“Vi ser att renodlade specialiserade bolag har större möjligheter till tillväxt och lönsamhet. 
Med vår nya specialiserade nordiska organisation blir vi effektivare och ökar lönsamheten. 
Samtidigt räknar vi med att växa genom att satsa på segment med tillväxtpotential så som 

stora infrastrukturprojekt och renovering. Genom att lyckas med detta skapar vi 
förutsättningar för att investera i ytterligare tillväxt, exempelvis genom förvärv” 

-Peter Wågström koncernchef på NCC 
 

4.1 NCC organisationskultur 
NCC har fyra grundvärderingar; Ärlighet, Respekt, Tillit och Framåtanda (NCC, 2016). 
Dessa är tänkta att fungera som vägvisare vid beslut och hur medarbetare och affärspartners 
behandlas – allt i linje med deras vision: att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara 
lösningarna. (NCC, 2017) Affärspartners ska alltid känna en trygghet och NCC förväntar sig 
att de lever upp till och respekterar deras värdegrunder. Grundvärderingarna ska inte bara 
fungera som kompass för företagsledningen utan även för deras medarbetare ute i 
produktionen. 
NCC jobbar alltid mot en hållbar utveckling, med stora tankar om miljö, då de bygger 
produkter som ska hålla i många år framöver.  
 

Våra produkter och lösningar hjälper människor att förverkliga sina drömmar om ett nytt 
hem, en ny kreativ kontorsmiljö, en säker väg att köra på eller en bekväm och hälsosam 

skolmiljö för sina barn.  
- Gunnar BäckströmGroup Compliance Officer, NCC 

 
 

 Ärlighet 
 Vi är ärliga mot oss själva och våra intressenter 
 Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt 
 Vi säkerställer att våra intressenter alltid kan lita på NCC 
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 Respekt 
 Vi värdesätter mångfald och behandlar andra respektfullt 
 Vi samarbetar, uppskattar andras åsikter och står bakom fattade beslut 
 Vi använder alla resurser med omsorg 

 
 Tillit 
 Vi litar på varandra, säger vad vi menar och gör vad vi säger 
 Vi har mod att vara rättframma och tydliga 
 Vi står bakom våra åtaganden och strävar efter en hög standard på kvalitet, etik och 

hållbarhet 
 

 Framåtanda 
 Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och med energi 
 Vi har mod att prova nya idéer och arbetssätt 
 Vi driver utvecklingen tillsammans med våra Intressenter 

        Källa: NCC, 2017 
 

4.2 Kvinnligt nätverk - Stella 
Stella är NCCs kvinnliga nätverk som skapades 1998 på initiativ av några kvinnor inom NCC, 
de hade under en period haft tät kontakt med varandra och där väcktes idén med ett nätverk 
för de ledande kvinnor som finns inom NCC. Idag finns det ca 400 kvinnor inom Stella, alla 
har akademisk examen eller minst 4 årig gymnasieutbildning. Även de medarbetarna utan 
denna utbildningsbakgrund, men som har en kvalificerad ledar- eller specialistbefattning, 
ingår i målgruppen för Stella. (NCC, 2017) 
Stella jobbar med frågor som rör jämställdhet och stöd för de kvinnor som är inom ledande 
befattning på NCC, som ett stöd för varandra där man kan stärka varandra. NCC är kraftigt 
mansdominerat, främst ute i produktionen, därav kan kvinnorna inom företaget behöva Stella 
för att kunna ventilera tankar, utbyta erfarenheter och få svar på frågor av andra kvinnor. 
Stella är uppdelat i regionsgrupper där de själva bestämmer över sina träffar, varje grupp har 
minst två Stella-coacher som är ansvariga och dit man kan vända sig vid frågor eller stöd. Det 
är ca fyra träffar per år som ligger på arbetstid, träffarna kan bestå av förläsningar, 
diskussionsgrupper, studiebesök och kurser om ledarskap och personlig utveckling. 
Varje coach ska få en coach utbildning om nätverket och hur man ska jobba som coach. Vart 
tredje år är det en stor Stella träff där alla "Stellor" är välkomna att medverka. 
 
 
 
Att påverka cheferna ser kvinnorna inom Stella Väst som det kanske viktigaste projektet. Det 

strategiska beslutet att rekrytera fler kvinnor till beslutande organ i NCC måste nå ut på 
regionnivå för att få effekt. De flesta rekryteringarna och även chefstillsättningar sker på 
regionnivå och det är här man måste påverka för att nå förändring. Det vill Stella Väst 
åstadkomma bland annat genom fortsatta diskussioner med regionernas chefer på olika 

nivåer. - Stella väst (NCC,2017). 
 
Stellas mål är att tydliggöra kvinnors kompetens samt att göra NCC till en mer attraktiv 
arbetsplats för kvinnor. (Nyteknik, 2006) Verksamheten inom nätverket styrs av NCCs 
värderingar; ärlighet, respekt, tillit och framåtanda. 
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Stella har bidragit till att flera viktiga beslut har tagits inom NCC så som föräldralön, flextid, 
förbud mot diskriminerande bilder, utveckling av trainee program och ökat fokus på kvinnliga 
ledare vid omorganiseringar. 

4.3 IGE - Introduce a Girl to Engineering day 
Introduce a Girl to Engineering day är ett event efter ett initiativ av kvinnliga ingenjörer och 
ingenjörsstudenter från föreningen womengineer för att locka fler tjejer till ingenjörsyrket 
(IGEday, 2017). Målet är att nå att 50% av utexaminerade ingenjörer ska var kvinnor. De 
riktar in sig mot tjejer i åldern 12-19 år. Föreningen samarbetar med företag och högskolor 
runt om i landet för att anordna studiebesök och träffar. Föreningen anser att för att locka fler 
unga tjejer till yrket behöver de komma ut och se hur arbetet fungerar i praktiken, träffa 
kvinnliga ingenjörer som kan svara på frågor och agera som förebilder. 
2017 var fjärde året dagen anordnades och de första två åren var det ca 300 tjejer totalt och de 
senaste åren har runt tusen tjejer deltagit.  
NCC har sett positivt på dagarna med flera nyfikna tjejer som varit ute på tre orter i Sverige 
(NCC, 2017). Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building, menar på att de har ett stort 
rekryteringsbehov och för att fylla bristen på ingenjörer så behöver tjejerna fås med på tåget. 
Han förtydligar även att mångfald är viktigt för företaget då det ökar motivationen, 
kreativiteten, arbetsglädjen som i sin tur ökar lönsamheten (NCC, 2016). 
 

4.4 NCC jämställdhetsarbete  
På NCC stöder och respekterar vi internationella konventioner om mänskliga rättigheter och 
främjar mångfald och jämställdhet. Lika behandling och samma möjligheter ska gälla oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. (NCC, 2015) 
 
NCC har jobbat hårt med jämställdhetsfrågor och kämpar för lika värde mellan medarbetarna. 
De vill även ha in fler minoritetsgrupper inom organisationen och har flera olika vägar att nå 
in på så som trainee program, platschefsprogram, kompetensbygget, tekniksprånget, praktik, 
IGE-day och barnens byggskola. (NCC, 2015). 
De har tydligt uppsatta riktlinjer för främja lika behandling och mänskliga rättigheter, de har 
även en funktion som kallas "Tell-Me" där medarbetare anonymt kan meddela om de 
upplever något som stötande eller bryter mot NCCs riktlinjer. (NCC, 2014) 
 
NCC blev år 2017 första byggjätte med majoritet av kvinnor i styrelsen,  med 4 kvinnor och 3 
män. (SVD, 2017) 
 

– Vi har inte sökt särskilt efter kvinnor, vi har sökt efter kompetens från bygg- och 
anläggningsbranschen. Alla de här tre föreslagna ledamöterna har det. Vi utgår från vad som 

är rätt för NCC. - Viveca Ax:son Johnson, ordförande i NCC huvudägare Nordstjerna. 
 
NCC var även först i branschen med jämställdhetsbod. De klassiska byggbodarna ute på 
arbetsplatserna har ett gemensamt omklädnings - och duschrum. Flera kvinnor och även män 
har klagat över detta och vill ha så man har en valmöjlighet till att kunna få byta om eller 
duscha ifred. I de nya jämställdhetsbodarna finns möjligheten att stänga om sig för både dusch 
och omklädning. NCC har tillsammans med Ramirent tagit fram de första prototyperna och 
har som mål i framtiden att alla deras traditionella  bodar ska vara utbytta mot en 
jämställdhetsbod där alla kan känna sig bekväma. (NCC, 2016) 
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Hösten 2016 kom de första arbetskläderna som var gjorda för gravida, så kallade 
mammabyxor. Operose heter företaget som tar fram arbetsbyxor till kvinnor inom alla 
branscher och nu var de först med en gravidbyxa.(Operose, 2016).  Även detta är ett steg i rätt 
riktning. Kan tänkas ytligt som en sån detalj som kläder men att det ska finnas kläder för alla 
oavsett kön eller utseende är en viktig aspekt i arbetet mot ett jämställt samhälle. Efter att 
Operose lanserat gravidbyxan kom snabbt arbetsklädsjättar som blåkläder och fristad med 
sina modeller av gravidbyxor. 
 

4.5 Flexibel arbetstid 
NCC har avtal med sina tjänstemän om flexibel arbetstid, dagen ska börja mellan 6.30-9 och 
sluta tidigast 15.30. Arbetstagaren har eget ansvar över den egna tidbanken och det är upp till 
varje grupp att vara överens om vilka tider som gäller och när (NCC, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Nulägesbeskrivning 
Under detta kapitel beskrivs nuläget för byggbranschen och dess kvinnliga ledare. 
 
Byggbranschen har länge varit kraftigt mansdominerad, framför allt ute i produktionen. I  
dagsläget finns intresse, både från samhället i stort och bland företagen i branschen att öka  
andelen kvinnor eftersom en arbetsplats gynnas av mångfald.  
Kvinnorna tog sig ut på arbetsmarknaden under tidigt 1900 tal och vid 70 - talet var det 
ungefär lika många kvinnor som män ute på arbetsmarknaden. Vi befinner oss i ett 
generationsskifte, en brytningstid, där de flesta av dem som påbörjade karriären när 
arbetsmarknaden fortfarande dominerades av män börjar eller redan gått i pension. Det är bara 
två till tre generationer bort för att de kvinnorna inte känner igen det kvinnoliv som är nu. 
Tanken att kunna arbeta, tjäna pengar, leda män och ha en egen identitet fanns inte för de 
kvinnor som idag är mor - och farföräldrar till denna generations arbetade kvinnor (Arhén, 
1996). 
 Normen i dagens samhälle är att båda parter i familjen är arbetsverksamma och det faller sig 
naturligt att det är en könsblandning ute på arbetsmarknaden nu. Att kvinnor högutbildar sig 
och tar plats på ledande positioner, även inom de typiskt mansdominerade branscherna, blir 
allt vanligare. Hösten 2016 var 33% av de antagna till ingenjörsutbildningarna i Sverige 
kvinnor vilket tyder på att samhället är under utveckling. Dagens unga kvinnor har växt upp i 
ett samhälle som jobbat med att pojkar och flickor ska behandlas lika och har ett lika värde 
som resulterar i att det faller sig mer naturligt att fritt få välja utbildning och yrke. 
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Det arbetas hårt med jämställdhetsfrågor, att få bukt med den rådande machokulturen och att 
få fler kvinnor rekryterade till byggbranschen (stoppa machokulturen, 2015). Många av de 
större byggföretagen arbetar aktivt med att locka kvinnor genom olika event och program. Det 
diskuteras även allt mer om kvoteringar för att få in fler kvinnor. 
Alla de formella yttre hinder som tidigare har funnits för kvinnor att ta sig in i byggbranschen 
är borta tack vare lagstiftning. De hinder som finns kvar skapas av oss själva och samhället 
(Arhén. 1996). 
 
 
  



 

 

6 Analys 
I följande kapitel redogörs resultat
respondenter, kopplat till tidigare teoriavsnitt. 
löpande text. Samma struktur som i den teoretiska 
 

6.1 Kvinnor som ledare inom mansdominerad bransch
Historiskt sett så är det männen som dominerat byggbranschen och än idag är kvin
minoritet inom branschen vilket
bättre jämställdhet och könsfördelning.
kvinnor får upp ögonen för branschen och tar mer plats på ledande positioner.
Många har en tanke om att byggbranschen skulle vara tuff för kvinnor, att de blir 
diskriminerade, inte får respekt eller helt enkelt inte platsar där
upplevts mer som en fördom. Av de intervjupersoner som intervjuats har istället bilden av 
positiva upplevelser och erfarenheter av att vara kvinna på en ledande po
fått en förståelse  av att de känner sig
Enkäterna har visat synen på kvinnliga ledare från manliga yrkesarbetare inom företaget, även 
här visades att de flesta av de tillfrågade inte hade
kvinnlig ledare utan var helt beroende på personlighet och ledarskapsstil. 
Det fanns däremot en av grupperna där de flesta svarade att de föredrog en manlig ledare, 
är analysen svår att dra om det beror på pe
kvinnlig ledare.  
Enkäterna visade dock på att det inte var någon som
deltagare svarade 33 yrkesarbetare 
att de föredrog en manlig.  
Kvinnorna i intervjuerna upplevde att de blev bemötta med respekt vilket även enkäterna 
bekräftade då bara 1 hade svarat att han inte kände samma respekt.
 

Figur 3: Sammanställning av enkäter med manliga yrkesarbetare
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resultaten som framkommit genom intervju med
respondenter, kopplat till tidigare teoriavsnitt. Resultaten kommer varvas med analysen i 
löpande text. Samma struktur som i den teoretiska referensramen har använts.

Kvinnor som ledare inom mansdominerad bransch
tt så är det männen som dominerat byggbranschen och än idag är kvin

vilket både samhället i stort och byggföretagen vill ändra på
ättre jämställdhet och könsfördelning. Man kan börja se en positiv förbättring, fler och fler 

kvinnor får upp ögonen för branschen och tar mer plats på ledande positioner.
Många har en tanke om att byggbranschen skulle vara tuff för kvinnor, att de blir 

skriminerade, inte får respekt eller helt enkelt inte platsar där vilket under studiens gång 
upplevts mer som en fördom. Av de intervjupersoner som intervjuats har istället bilden av 

upplevelser och erfarenheter av att vara kvinna på en ledande position bekräftats. Har 
av att de känner sig lika respekterad som deras manliga kollegor

Enkäterna har visat synen på kvinnliga ledare från manliga yrkesarbetare inom företaget, även 
här visades att de flesta av de tillfrågade inte hade någon synpunkt på om de hade manlig eller 
kvinnlig ledare utan var helt beroende på personlighet och ledarskapsstil.  
Det fanns däremot en av grupperna där de flesta svarade att de föredrog en manlig ledare, 
är analysen svår att dra om det beror på personlighet, värderingar eller dålig erfarenhet av 

att det inte var någon som specifikt föredrog kvinnlig ledare,
deltagare svarade 33 yrkesarbetare att kön på ledare inte spelade någon roll medan 4 svarade 

Kvinnorna i intervjuerna upplevde att de blev bemötta med respekt vilket även enkäterna 
bekräftade då bara 1 hade svarat att han inte kände samma respekt. 
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med 
Resultaten kommer varvas med analysen i 

referensramen har använts. 

Kvinnor som ledare inom mansdominerad bransch 
tt så är det männen som dominerat byggbranschen och än idag är kvinnor en 

både samhället i stort och byggföretagen vill ändra på för en 
Man kan börja se en positiv förbättring, fler och fler 

kvinnor får upp ögonen för branschen och tar mer plats på ledande positioner. 
Många har en tanke om att byggbranschen skulle vara tuff för kvinnor, att de blir 

vilket under studiens gång 
upplevts mer som en fördom. Av de intervjupersoner som intervjuats har istället bilden av 

tion bekräftats. Har 
lika respekterad som deras manliga kollegor. 

Enkäterna har visat synen på kvinnliga ledare från manliga yrkesarbetare inom företaget, även 
någon synpunkt på om de hade manlig eller 

Det fanns däremot en av grupperna där de flesta svarade att de föredrog en manlig ledare, här 
rsonlighet, värderingar eller dålig erfarenhet av 

cifikt föredrog kvinnlig ledare, av 37 
att kön på ledare inte spelade någon roll medan 4 svarade 

Kvinnorna i intervjuerna upplevde att de blev bemötta med respekt vilket även enkäterna 

Sammanställning av enkäter med manliga yrkesarbetare 

 

95%
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Under intervjuerna framkom det att respondenterna upplever att det är mer accepterat för 
kvinnor att fråga och be om hjälp än det är för män. Män inom byggbranschen har av tradition 
högre krav på sig att prestera och förväntas vara mer tekniskt lagda än kvinnor. Detta kan göra 
att männen upplever det svårare att be om hjälp eftersom det skulle innebära en sorts 
prestigeförlust.  
Under intervjuerna var svaret på frågan "Finns det fördelar med att vara kvinnlig ledare?" ofta 
just detta, att männen ute på byggarbetsplatsen är mer hjälpsamma gentemot kvinnliga ledare 
än män. 

 
"På sätt och vis, yrkesarbetarna har haft lättare att acceptera okunskap och varit mer villiga 

att lära ut jämfört mot manliga kollegor som kommit ut samtidigt från samma utbildning." IP1 
 
Under studiens gång är detta en fråga som jag funderat, analyserat och diskuterat mycket runt. 
Visst är det positivt att yrkesarbetarna är hjälpsamma och förstående om ens okunskap när 
man kommer ut som nyutexaminerad men samtidigt ser man här en tydligt särbehandling 
mellan könen. Min tanke runt bemötandet är att det bottnar sig  i det historiska att män skulle 
vara mer tekniska och händiga än kvinnor.  
En man och en kvinna med likadan bakgrund och utbildning bör således behandlas lika och i 
detta fallet till det positiva att oavsett kön ska man bli bemött på samma hjälpsamma sätt för 
att främja utveckling som är positivt för både anställd och företaget. Så för den egna 
utvecklingen är det självklart en stor fördel att som kvinna få denna hjälp men grunden bakom 
känns inte lika positiv.  
 
Ett gemensamt svar från alla respondenter på frågan om tips om hur man lyckas som kvinnlig 
ledare i en mansdominerad bransch var att man ska vara sig själv, inte göra sig till eller 
försöka göra sig manlig.  
Kvinnor och män är olika, tänker olika och löser problem på olika sätt (Arhén, 1997). Att ta 
upp olikheterna är ofta tabu men olikheterna borde ses som en tillgång, att kvinnor och män 
gemensamt i grupp kan lösa problem på ett effektivare sätt. Förklaringen till att det är 
tabubelagt kan enligt Arhén bero på att många kvinnor har känt en viss oro för att inte kunna 
hävda sig eller bli sedda på ett positivt sätt om man talar om kvinnor och män som olika. 

"Vi är olika! Finns många fördelar med det, vi kvinnor tänker mer logiskt och har ofta en 
bättre ledarskapsstil" IP4 

"Jag har aldrig blivit besviken på de kvinnliga ledare jag haft i mina grupper! De levererar 
alltid vad de lovat och har högre prestationskrav på sig själva." IP5 

NCC erbjuder ett flertalet internutbildningar, kurser och föreläsningar. En del är krav, så som 
arbete på väg för dem som är på väg och mark, andra är frivilliga och hittar man själv någon 
kurs man vill gå så bekräftade alla respondenter att det alltid löstes så man fick gå det man 
ville. NCC som organisation ser positivt på fortbildning då det gynnar utvecklingen hos 
medarbetarna och då även dem som organisation.  
De erbjuder även traineeprogram, produktionsprogrammet, platschefsprogrammet och 
utvecklings programmet för att få fler bra ledare inom företaget. Dessa program får man söka 
om en plats och NCC väljer ut dem de vill satsa extra på genom en plats. 
En av respondenterna hade under 2016 gått utvecklingsprogrammet vilket hon starkt 
rekommenderade. Hon hade haft som mål sen tidigt att hon ville klättra upp till projektchef så 
möjligheten att få en plats hjälpte henne på vägen. Hon hade som mål att jobba som platschef 
några år till efter utbildningens slut men hann inte ens avsluta utbildningen innan hon fick 
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erbjudande om en projektchefstjänst som hon tackade ja till.  
Hösten 2015 startade NCC, som första Svenska byggbolag, ett platschefsprogram enbart för 
kvinnor inom företaget, detta för att det var så få kvinnor som sökte programmet. Innehållet 
var detsamma som det traditionella platschefsprogrammet men med målet att få fler kvinnliga 
platschefer inom NCC. (NCC, 2015) 

– "Den här riktade utbildningen är en insats för att fler kvinnor ska välja att bli platschefer, 
eftersom nästan enbart män sökt utbildningen sedan starten för fem år sedan. Vi hoppas att 
den på sikt förändrar invanda mönster och attityder så lika många kvinnor och män vill bli 
platschefer och inget särskilt program behövs." - Christian Rosenhamer, utbildningschef 

NCC. 

Respondenterna har alla gemensamt att de gillar att lämna avtryck, kunna se vad de har 
skapat, och därav lockats till branschen. Att få vara med och göra skillnad och utmanas som 
person. 
 

6.2 Machokulturen 
Enligt beskrivningen av machokulturen i stort runt om på Sveriges byggarbetsplatser och 
studier som påvisar att många kvinnor inte trivs, känner att de får slita mer för att klättra och 
att byggbranschen har flera kvinnor som lämnar branschen (stoppamachokulturen, 2015). 
Efter både intervjuer och enkäter är ändå uppfattningen att NCC har gjort ett bra jobb med 
sina jämställdhetsfrågor och lyckats få deras kvinnliga ledare att känna sig som "en i gänget". 
De har upplevt att de får samma respekt som sina manliga kollegor, de har inte känt att de 
behövt bevisa något och blivit accepterade för dem de är.  
Även enkäterna påvisar en bra organisationskultur då det enbart är en minoritet som svarat att 
de föredrar en manlig ledare eller att de inte känner varken samma respekt eller tillit för en 
kvinnlig ledare.  
Efter en jämförelse av intervjuer och enkäter visar svaren att de matchar bra då kvinnorna 
känner sig accepterade och respekterade och de manliga yrkesarbetarna har angett att de 
känner samma respekt oavsett kön och prioriterar utefter personlighet och inte kön.  
 
Klimatet och jargongen som kvinnlig ledare beskrivs av flera av respondenterna  som mer 
lättsam och inte lika hård som de förväntat innan de började.  
De respondenterna som jobbat längre tid inom branschen säger även att de har märkt en 
positiv skillnad åt ett mindre hårt klimat än för ett tiotal år sedan, dock finns det en viss 
jargong kvar. 
De flesta av respondenterna har någon gång hört kommentarer som "lilla gumman" eller 
märkt av,  framför allt från underleverantörer, att de i första hand i många situationer vänder 
sig och pratar till deras manliga kollegor framför att vända sig emot dem.  
 
NCC har ett totalt förbud mot sexistiska bilder, detta är också en utvecklig mot en mer 
jämställd bransch och annan jargong. En av respondenterna berättar om en ung kille NCC 
hade hyrt in som grävmaskinist som hade en kalender med en naken kvinna i sin hytt. Hon 
hade med glimten i ögat ifrågasatt bilden och om han som så ung och duktig grävmaskinist 
verkligen ansåg det professionellt. Dagen där på hade han plockat bort den.  
 
Flera studier om att man sticker ut mer som kvinna i branschen bekräftas av respondenterna. 
De respondenterna som frågan togs upp med såg det ändå som positivt. Gör du ett bra jobb 
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som kvinna inom byggbranschen så sprider det sig fortare jämfört mot vad de gör för de 
manliga kollegorna. 
 

6.3 Glastaket 
Det omtalade glastaket och om det finns ett tak som gör det svårare för kvinnor än för män att 
kunna klättra upp till högre positioner, och varför det är så är hårt diskuterat. Om det beror på 
att män känner ett större hot mot kvinnor som tar sig upp på högre positioner eller om det 
beror på att kvinnor själva inte vågar ta sig uppåt och nöjer sig med där de är. Respondenterna 
i denna studie menar på att NCC ser positivt på att de som kvinnor vill klättra uppåt och ger 
dem gärna möjligheten. Av de kvinnor som jobbade som arbetsledare hade båda mål att 
fortsätta till platschef. 
 
 

Vi är 9,6 miljoner svenskar 
lika många kvinnor som män 

 
Kvinnor står för 64% av alla högskoleexamina 

men bara 42% av alla som arbetar 
men bara 37% av alla chefer 

men bara för 28% av alla mellanchefer 
men  bara för 25% av alla egenföretagare 
men bara 22% av alla styrelseledamöter 

men bara för 20% av alla professorer 
men bara för 12% av alla vd:ar 

men bara för 3% av alla styrelseordförande 
men bara för 2,4% av alla börs-vd:ar 

 
Ofta påpekas inom vetenskapen att allt kan bevisas med statistik, likaså med statistiken här 
över. Statistiken ljuger inte, det är en väldig snedfördelning mellan kvinnor och män på höga 
positioner i det Svenska samhället (-Gustafsson/Sedell, 2015) 
Undersökningar visar att ledarskap och förmågan att leda på ett bra sätt mellan kvinnor och 
män inte har någon större skillnad ändå är fördelningen så ojämn på högre poster. 
 
"Ju längre upp jag klättrat i position ju mer har jag märkt av härskartekniker bland männen. 

Precis som att jag har blivit ett större hot då." IP5 
 
En av respondenterna som varit länge i branschen menade på att männen verkar känna sig mer 
hotade ju högre man klättrar. Hon menade även på att hon aldrig mött problem genom 
företaget att kunna få klättra uppåt utan det är klimatet från vissa manliga medarbetare på 
plats. 
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6.4 NCC Organisationskultur 
Att alla ska vara på plats tidigt på morgonen är behövligt ute på produktionen, det är då 
bygget drar igång. Det är tydligt bland respondenterna då de över lag påpekar att det är svårt 
att få flextiden att fungera ute i produktionen. Inne på kontoret ser det annorlunda ut, de har 
mer eget arbete där så flex fungerar i praktiken. 

 
"Flex fungerar enbart för dem inne på kontoret, här ute i produktionen går det inte. Alla 

yrkesarbetare börjar 07.00 och då behöver vi ledare också vara på plats." -IP4 
 
Olofsson (2000) tar upp problemet med byggproduktionens arbetstider med start tidig morgon 
då det inte gynnar ett jämställt familjeliv. För att skapa förutsättningar  mot en jämställd 
byggbransch där alla är välkomna behöver byggproduktionen anpassas efter att både kvinnor 
och män tar hand om sina barn och att det finns flera föräldrar som lever ensamstående. I 
dagens samhälle är det vanligaste vid en separation att ha barnen varannan vecka vilket skapar 
problem för både män och kvinnor som är ensamstående inom byggbranschen. 
Problemet med att få flextid att fungera på ett bra sätt i produktionen är en bidragande faktor 
till att kulturförändringen sker långsamt. 
 
En av respondenterna lever ensam med barnen varannan vecka, på hennes arbetsplats har det 
gått att lösa och hon uppfattade aldrig att det var några problem med det. Den veckan hon har 
barnen kommer hon runt 07.15 och ser själv till att den tiden jobbas in under den vecka hon 
inte har barnen. Det är just så här NCC beskriver sin flex-tid och hur det ska gå till, eget 
ansvar över den egna tidbanken. 
En av de andra respondenterna  höjde på ögonbrynen när frågan om flextid dök upp under 
intervjun. Hon beskrev det som att hon vet att det finns och det låter ju bra men att det enbart 
är för dem inne på kontoret det fungerar. Hon menade på att hon kan inte säga till sin 
platschef att hon ska flexa en dag. 

6.4.1 Kvinnligt nätverk Stella 
Grundidén  med Stella är att klargöra kvinnors kompetens och stärka de ledande kvinnorna 
inom NCC. Genom detta skapas kvinnliga förebilder inom företaget och det förbättrar utbytet 
av erfarenheter mellan kvinnor.  
Stella är uppdelat i regionsgrupper där de själva bestämmer över sina träffar, när, var och hur 
de ska ske. Varje grupp har minst två Stella-coacher som är ansvariga och dit man kan vända 
sig vid frågor eller stöd. Att vara coach kan vara en språngbräda i karriären. Trots detta har 
ledningen för Stella svårt att hitta coacher. Det finns ingen specifik tid för coacherna avsatt till 
arbetet med Stella utan det ska ske när det finns tid över, därav blir det lätt för lite tid då 
jobbet går i första hand. 
 
"Just därför behövs fler coacher så man kan avlösa varandra när man har mycket på jobbet, 

så inte Stella arbetet blir passivt" - Stella coach 
 
Varje Stella coach ska gå en coach utbildning är tanken, ändå visade det sig på årsmötet att 
inte någon av coacherna på gruppen i väst gått utbildningen, men de är lovade att få göra det i 
sommar. 
 
IP5 hade som förslag att genom Stella ordna fler föreläsningar om jämställdhet och vad det 
innebär men inte enbart för NCCs kvinnliga ledare utan även bjuda in männen på just de 
föreläsningar som rör jämställdhet.  
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"För att uppnå jämställdhet kan vi inte bara jobba med jämställdhetsfrågorna med kvinnorna, 
utan måste även få med männen i diskussionen." IP5 

 
Alla respondenter var med i Stella men ingen av dem var särskilt aktiv. Några av dem gick 
när de kunde och fick tid över, en av respondenterna visste att Stella fanns men visste inte vad 
de gjorde. 60% av respondenterna ansåg att Stella behöver uppnå en högre status inom NCC, 
se till att det syns vad de gör på Stella så att det inte får stämpeln som en fikagrupp för 
kvinnor.  
En av respondenterna berättade att de är några kvinnor i hennes grupp och de har startat sitt 
egna lilla "nätverk", de går ut och tar ett glas vin eller ses hemma och lagar middag ihop. 

 

6.4.2 IGE - Introduce a girl to engineering 
Alla respondenter i intervjuerna trodde på att i ett tidigt skede få unga tjejer att få upp ögonen 
för branschen, få dem att förstå att byggbranschen är till för alla. Många unga tjejer vet inte 
vad en ingenjör gör och lockas därför inte heller till yrket. Event så som IGE-day gör att de 
får komma ut på arbetsplatsen och se vilket givande och spännande arbete det är. Det är 
viktigt att kvinnor är med ute på skolorna när man pratar om yrket så att tjejerna kan 
identifiera sig och förstå att det även är för dem. Även affischer, sociala medier och reklam är 
det viktigt att kvinnorna syns med. 
 
"För att få fler tjejer hit är det är viktigt att vi får bort stämpeln om att branschen bara skulle 
vara för män." IP1 
 
Nu i år, 2017, hölls IGE-day 24 mars och NCC var med som företag och öppnade upp 
portarna för tjejer i åldern 12-19 år på tre spännande projekt i Stockholm, Lund och Mölndal. 
Dagen var enligt de som anordnade den väldigt lyckad. Flera av tjejerna frågade vad en 
ingenjör egentligen gör och det dröjde inte länge förrän telefonerna dök upp och saker skulle 
fotas och läggas upp på sociala medier (NCC, 2017). Genom att deras positiva upplevelse 
delas genom sociala medier gör att fler inom deras målgrupp får upp ögonen för branschen 
och förhoppningsvis lockas att ta reda på mer och se möjligheten till att utvecklas inom 
branschen.  

6.4.3 Jämställdhetsarbete  
NCC ligger i framkant med sitt jämställdhetsarbete genom flera åtgärder inom organisationen 
för allas lika värde. De har flera program för att få in minoritetsgrupper i företaget och både 
barnens byggskola och IGE-day för att yngre ska få en inblick i branschen. Alla kvinnliga 
respondenter har även pratat gott om alla kurser som erbjuds inom NCC för att kunna klättra 
uppåt. 
 
Respondenterna menar att de inte tycker att de utstår någon diskriminering utan den jargong 
som är den är mot både män och kvinnor på samma sätt. Två av respondenterna har råkat ut 
för sexuella trakasserier.  
 
En av respondenterna berättade om en händelse av att ha blivit sexuellt ofredad under en kick-
off. De hade en kille som skulle skulle börja jobba i hennes grupp veckan därpå så han hade 
fått åka med på kick-off. Hon märkte tidigt under kvällen att han tittade på henne och höll sig 
nära. Hon visade tydligt att hon inte var intresserad genom att gå iväg eller ta några steg ifrån 
honom när han kom för nära. Senare under kvällen var det några ur gruppen som skulle bada 
badtunna och mannen satte sig bredvid henne. Efter en stund kände hon hans hand på sitt lår, 
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hon flyttade tydligt bort den och tittade argt. Hon berättar att det inte tog lång stund innan 
handen var tillbaka men då vid troslinningen. Hon flög då upp ur badtunnan och in på sitt rum 
och låste dörren. Hon hade skämts och varit ledsen och visste inte hur hon skulle gå vidare 
och om det ens var värt att berätta. Hon hade dagen därefter beslutat sig för att ta upp 
händelsen med sin närmsta chef som genast hade tagit tag i det. Mannen kallades in på möte 
direkt på måndagen efter och efter samtalet fick han avgå med omedelbar verkan och inte 
börja sin tjänst. Respondenten berättar att hon fick NCC fulla stöd och blev erbjuden att få 
samtal om hon ville, de följde även upp henne ett tag efter händelsen. Hon ville dela med sig 
av erfaren för att lyfta NCC om hur bra de är som arbetsgivare och vilken trygghet hon känner 
för dem. Hon sa även vidare att hade det hänt nu när hon inte är ny i sin roll hade hon sagt 
ifrån direkt på plats inför alla att det absolut inte var ok.  
Det var även på tal inom ledning efter händelsen att sluta med kick-off med såna aktiviteter 
men förslaget slogs ner då de flesta ansåg att det inte är det som är problemet, är de som 
utsätter andra för sånt här som är det verkliga problemet. Att avsluta viss typ av aktiviteter gör 
branschen mindre jämställd. 
 
En annan av respondenterna berättar om att hon för 15 år sen var på ett möte under sin 
föräldraledighet, hon var ensam kvinna på mötet och männen hade suttit och dragit skämt om 
hennes sexliv. Hon hade valt att vara tyst men berättar att hon i efterhand varit arg på sig själv 
att hon inte tog tag i det. Hon berättar även att det är den enda händelse på sina 22 år i 
branschen hon har stött på denna form av diskriminering. 
 
Av de 37 yrkesarbetarna som deltog i enkätundersökningen är det 4 som har svarat att de 
föredrar en manlig ledare och 1 som svarat att han inte känner samma respekt. Då det är på 
enkät är det svårt att inte kunna ställa följdfrågor om varför han inte känner respekt. Kan det 
vara beroende på personkemin mellan en specifik ledare eller är det allmänt mot kvinnliga 
ledare. 4 personer svarade att NCC inte är jämställt men här kan vara en miss i formuleringen. 
Kan vara att de tänker jämställt samma som jämn könsfördelning. 
De kvinnliga respondenterna anser sig lika behandlade trots den rådande machokulturen i 
byggbranschen och anser att NCC är ett företag med bra jämställdhet. 
 
Av de yrkesarbetare som svarat att det är skillnad på kvinnlig och manlig ledare har 
majoriteten svarat att skillnaden är positiv. 
 

7 Diskussion 
Av de respondenterna som intervjuats har jag fått berättat att de anser att NCC  fungerat bra 
inom jämställdhet och att de lyckats anställa personer med rätt värden som fått den tidigare 
machokulturen att avta i styrka inom organisationen. Alla respondenterna har alltid känt sig 
välkomna när de kommit ut som som kvinnliga ledare och uppfattat sig som accepterade och 
respekterade av både yrkesmän och tjänstemän. Även enkäterna tyder på att yrkesmännen 
delar NCC organisationskultur om en jämställd organisation där alla har ett lika värde och ska 
behandlas med respekt. En av grupperna hade 3 av yrkesarbetarna svarat att de föredrog en 
manlig ledare och att de inte litade på kvinnliga ledare men tydligt med stora bokstäver 
bredvid frågorna skrivit "inte längre". Tanken är att den gruppen nog haft en kvinnlig ledare 
som inte varit bra, frågan är om det verkligen berodde på att hon var kvinna och inte mer om 
det handlade om henne som person. 
Då denna studie enbart haft respondenter från NCC så är det svårt att dra en slutsats om 
övriga byggföretag följer samma positiva utveckling. 
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All respondenterna var överens om att de verkligen trivs med NCC som arbetsgivare och 
känner att de får full möjlighet till att utvecklas och att det även ses positivt när de vill 
utvecklas inom företaget. 
En av kvinnorna berättade att hon märkt av att fler män varit negativa och utövat 
härskartekniker ju högre upp hon klättrat i position. Detta bekräftar det omtalade glastaket och 
att många kvinnor inte klättrar högre då de motarbetas eller inte känner sig välkomna. En 
annan tanke kan vara att ju högre upp i positionerna man kommer ju fler män återfinns, detta 
till största del troligt beroende på att det tar många år att komma upp i dessa positioner och då 
kvinnor relativt nyligen kommit ut på arbetsmarknaden inom ledande positioner är det inte 
lika många som tagit sig dit än. Det ska bli intressant att se med åren hur styrelser inom 
byggsektorn utvecklas och om fler kvinnor tar sig upp nu när det kommer ut fler kvinnor på 
arbetsmarknaden eller om det faktiskt finns ett glastak som gör att färre kvinnor tar sig dit. 
 
Att du som kvinna sticker ut i branschen, precis som alltid med minoriteter, är något som 
bekräftats av både flera studier och som respondenterna även pratade om. De flesta kvinnor 
som kommer in i branschen är driftiga och har höga prestationskrav på sig själva så ofta gör 
de ett bra jobb med bra resultat som följd. Tror därmed att du som driftig kvinna i dagens 
byggbransch kan ha en fördel då du syns och sticker ut mer jämfört med dina manliga 
kollegor. Min uppfattning är att män i allmänhet är bättre på att ta för sig och har ett bättre 
självförtroende. De tar, rationaliserat, allt mer med en nypa salt och oroar sig mindre vilket 
jag tror att fler kvinnor borde ta efter. Hade en intressant diskussion med IP3 om att vi 
kvinnor ofta är väldigt dåliga på att lyfta oss själva och hon menade på att kvinnor oftare 
koncentrerar sig på vad de inte kan istället för att fokusera på det man faktiskt kan, " istället 
för att tänka jag kan inte tre av tio saker, tänka att jag kan sju av tio saker". 
 
Förr hängde det kalendrar med nakna kvinnor i var och varannan arbetsbod och detta känns 
som det beror betydligt mer på jargong än manlighet. Finns ingen annan bransch där det varit 
accepterat att män hänger upp bilder på nakna kvinnor utan att ses som perversa.  
Fått flera uppfattningar om att män i grupp uppnår en viss jargong för att stärka sin manlighet 
och tappar sina grundläggande värderingar och sin personlighet. Talade med en kvinna, som 
jobbar som psykolog, utanför denna studie vars man var inom plåtslagarbranschen, som är 
nästintill helt mansdominerad. Hon förklarade att det på vardagar är en helt annan man, med 
hård jargong och råa skämt jämfört med den man som infinner sig under helgen. Känns som 
att problemet med jargong mer bottnar sig i att män i grupp måste hävda sig mer än vad deras 
egentliga åsikter innefattar.  
 
Kvinnan som berättade under intervju om hur hon blivit sexuellt ofredad under en kick-off har 
väckt många tankar. Känslan av att man vet hur fel det var och ändå känner en viss skuld själv 
och inte vet om man kommer bli tagen på allvar. Positivt att höra att hon vill använde 
händelsen för att hedra NCC arbete. Anser det även bra att de inte förbjöd den form av 
aktiviteter bara för risken att någon kan bli trakasserad. 
  
Ju fler kvinnor som kommer ut på arbetsplatsen och ju mer företagen jobbar med nolltolerans 
mot machokultur och diskriminering går vi mot en mer hälsosam arbetsplats där fler trivs. 
Finns studier på att även män mår dåligt över den rådande kulturen så arbetet med att stoppa 
machokulturen anser jag som behövligt. Att stoppa en så hårt rotad kultur som kulturen inom 
byggbranschen kommer att ta tid men alla framsteg får ses som positiva.  
 
Jag har under arbetets gång fört flera diskussioner och jämförelser med min bror som studerar 
till sjuksköterska. Han bevittnar om flertalet gånger, då han i kvinnodominerad bransch, gått 
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med kvinnliga läkare och patienter ändå vänt sig mot honom just för att han är man och de 
förväntar sig att mannen är den på högst position. Denna skeva syn har med samhällets syn 
och djupa fördomar att göra. Många av oss i samhället anser att vi har en jämställd syn men 
ändå ligger det djupt rotade föreställningar om hur saker och ting bör vara. Normkritiskt 
tänkande, tanken om vad som är uppdelat mot män och kvinnor inom yrkesvärlden.  
 
Om man ser tillbaka historisk så har vi ändå nått ett så här jämställt samhälle på mycket kort 
tid. Kvinnor har bara haft rösträtt i snart 100 år, från det stora klivet har utvecklingen gått 
snabbt framåt till att kvinnor nu kliver upp på allt fler ledande positioner. Att kulturen med 
attityder och värderingar, som tar lång tid att förändra, inte riktigt hänger med är inte så 
konstigt i det stora hela. Huvudsaken är att vi kämpar mot samma mål med att nå allas lika 
värde.  
För drygt 500 år sen hade en läkare vid namn Ambroise Paré berättat om en kvinna som fick 
en penis då hon hoppat över ett dike och menade på att kvinnor förvandlades till män om de 
utförde manliga arbetsuppgifter (Världens historia 12/2009). Så från denna syn av kvinnor av 
en man som fick kallas läkare förstår man att det varit en hård väg att arbeta alla dessa år för 
att nå att kvinnor har det värde de har idag. 
 
Ett kvinnligt nätverk ska som tidigare nämnt fungera som stöd till kvinnorna inom företaget 
där de kan stärka varandra och utbyta erfarenheter. Måste erkänna att jag från början var lite 
skeptisk och kände att det delar upp kvinnor och män trots att det är just det som vill 
motverkas. Efter att ha läst på och fått vara med på årsmötet med ett gäng fantastiska kvinnor 
förstod jag värdet i att ha Stella. Ute i produktionen är det inte ovanligt att du är ensam 
kvinna, det är då en trygghet att ha ett nätverk dit man kan vända sig. Stella fungerar som en 
direktkoppling upp till NCC styrelse för att kunna förbättra och utveckla. Stella är alltså ingen 
extrem feministisk grupp med manshatare utan helt tvärtom, de vill stärka kvinnorna inom 
företaget för att uppnå en bra arbetsmiljö. 
Stella har fått igenom en rad förändringar inom NCC, till exempel föräldralön som ser till att 
du tillsammans med din föräldrapenning från försäkringskassan ska komma upp i 90% av din 
lön, flextid med eget ansvar där du ska vara på jobbet senast 9.00 och får gå hem tidigast 
15.30, ökat fokus på kvinnliga ledare vid rekrytering och omorganisering och utvecklingen av 
traineeprogram.  
Just flextiden var något som var ett problem att gå att genomföra ute i produktionen och 
respondenterna menade på att det fungerar bara för dem inne på kontoret. NCC har satt som 
avtal att flextid ska finnas för alla tjänstemän så här har de olika produktionscheferna ett 
ansvar att se till att det ska gå att lösa i praktiken. Kanske genom någon form av rullande 
schema tjänstemännen emellan på respektive arbetsplats där fler vill ta del av flextid. Under 
årsmötet för Stella förstod jag att detta var ett av problemen till varför många kvinnor valde 
att gå in på kontorstjänst efter de skaffat barn, de fick inte ihop tiderna med familjelivet. De 
diskuterade möjliga lösningar angående flextiden ute i produktionen och ansvaret NCC har 
som företag för att få det att fungera. Vill de behålla kvinnor, och män i familjelivet, anser jag 
det viktigt att kunna hitta en lämplig lösning trots att jag inser att det är ett svårt problem. 
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8 Rekommendationer 
NCC som företag jobbar hårt med att få in fler kvinnor och få dem att vilja stanna. De satsar 
mycket på sina kvinnliga ledare vilket de bör fortsätta med för att få dem att stanna.  
De bör se över hur man kan lösa med flextiden även ute i produktionen då alla tjänstemän är 
lovade flextid. Går inte att avtala om flextid och sen inte ha en färdig lösning för det i 
praktiken. Någon form av "rullande schema" överenskommet mellan dem som behöver 
justera arbetstiden kan vara en möjlig lösning.  
 
Arbetet med sociala medier för att nå ut till unga bör fortskrida. Mer reklam om IGE-day inför 
de dagarna så fler får möjligheten att kunna närvara. 
En tanke om att ha "skugga en byggingenjör" koncept på sociala medier där man under en dag 
får följa med olika ledande personer inom företaget och se till att det är en bra mix av män 
och kvinnor. 
 

8.1 Förslag på fortsatta studier 
Denna studie är endast gjord med respondenter från NCC, hade varit intressant att se mer 
allmänt hur kvinnliga ledare bemöts i byggbranschen i hela Sverige. 
 
Att göra en studie där man jämför kvinnliga tjänstmäns upplevelser mot vad manliga 
tjänstemän har för synsätt på dem. I denna studie jämfördes det med yrkesmännen men då en 
respondents upplevelse var att det är tjänstemännen som känner ett större hot hade det varit 
intressant att se resultatet av en sådan studie.  
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9 Slutsats 
Slutsatsen är det sista kapitlet här resultatet av frågeställningen redovisas. 
 
Frågeställning som ligger som grund för denna studie: 

 Hur är bemötandet som kvinnlig ledare inom en mansdominerad bransch? 
 Finns det skillnader mellan att ha en kvinnlig respektive manligt ledare och i så fall 

vilka?  
 Hur ska byggbranschen behålla sina kvinnliga ledare? 
 Finns det förbättringar för en mer jämställd byggbransch? 

 
Min slutsats är att kvinnor inom NCC trivs och känner att de bemöts på ett professionellt och 
lika behandlat sätt över lag. De känner att de har organisationens förtroende och deras arbete 
uppskattas och konstateras på samma sätt som för deras manliga kollegor. De märker av en 
viss jargong men anser ändå att klimatet har varit bättre än förväntat och de som varit inom 
branschen länge ser en positiv utveckling jämfört med hur det var förr. Att de alla någon gång 
hört någon kommentar eller fått erfara jargongen har slutsatsen dragits att det inte 
nödvändigtvis beror på att de är kvinnor utan även männen i branschen får uppleva det.  De 
kvinnliga ledare som ställt upp i intervjuerna har av gemensam åsikt att man kommer längst 
med att vara sig själv, inte försöka hävda sig eller vara manlig. Att ta tillvara på de olikheter 
som män och kvinnor besitter för att uppnå ett bra arbete och en sund arbetsmiljö. 
Branschen är under positiv utveckling och min uppfattning är att den kommer fortsätta åt det 
hållet. Tror inte att byggbranschen någonsin uppnår en jämn könsfördelning, på grund av den 
hårt rotade kultur och även män och kvinnors olika intresse, utan ska fortsätta sikta på att 
uppnå jämställdhet och lika värde mellan de kvinnor och män som väljer att arbeta inom den. 
Självklart ska byggbranschen fortsätta locka kvinnor då det behövs fler kvinnor och de 
kvinnor som valt branschen har oftast en uppfattning om att det är ett roligt och utvecklande 
jobb. 
 
Slutsatsen angående skillnaden mellan att ha en kvinnlig och manlig chef är dessvärre svår att 
dra. Slutsatsen blir i detta fall att det beror från person till person. De flesta yrkesarbetare 
inom NCC som deltog i studien anser att det inte har med kön att göra om det är en bra eller 
sämre ledare. Sen har kvinnor och män olika personlighetsdrag många gånger men som ändå 
kan göra båda könen till bättre eller sämre ledare ändå. Mycket handlar även om personkemi 
mellan ledaren och yrkesarbetaren. Jag anser att en grupp med blandade personligheter kan 
komplettera varandra på ett bra sätt och få ett bra arbete gjort så länge man respekterar 
varandras olikheter. 
 
För att behålla de kvinnliga ledarna inom byggbranschen krävs ett fortsatt arbete mot 
jämställdhet, lika villkor och bra arbetsförhållande.  
Trots att byggbranschen har tagit jätte kliv mot en jämställd bransch så finns det ännu mycket 
kvar att jobba på. Kulturen är hårt rotad och min teori är även att branschen lever kvar med en 
hel del fördomar om en hård jargong. Så länge viljan till förändring finns så kommer det sakta 
men säkert att ske. Andra aspekter är att det hjälper inte att bara byggbranschen kämpar med 
jämställdhetsfrågor, det gäller samhället i helhet och även kvinnors arbete med sig själva, tron 
på vad de kan och att höja varandra. Männen är betydligt bättre på detta och jag anser att det 
är något kvinnor bör ta efter. Någonstans i tonåren tappar kvinnor tron på sig själva och får en 
bild av att man som tjej inte klarar lika mycket, det är här det måste börjas arbeta med 
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jämställdhet, lika värde och den enskilda personens värde för att sen i yrkeslivet föra vidare 
ovannämnda tankesätt. 
En av de störst prioriterade frågorna för att uppnå jämställdhet och få fler attraherade av 
branschen och vilja stanna är min slutsats flextiden. Det blir allt vanligare att även manliga 
medarbetare vill gå ner i arbetstid för att hinna med familj och fritid då dagens unga i en 
högre grad delar på ansvaret för hem och barn. På sikt innebär detta, oberoende av om 
kvinnorna ökar i antal i branschen, att en förändring av arbetsformerna är nödvändig. 
 
Vi är alla tillsammans, samhälle, organisation och privatperson ansvariga till att fortsatt arbeta 
med jämställdhetsfrågor och allas lika värde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones 

we've been waiting for. We are the change that we seek." - Barack Obama 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Intervjufrågor - frågemall 
 
Inledning 
Får jag spela in? 
Kan du börja berätta lite om dig själv? 
Ålder? 
Vilken utbildning har du? 
Vilken befattning har du? 
Hur länge har du arbetat inom branschen? 
Hur länge har du varit anställd på NCC? 
Hur har du tagit dig till den position du har idag? 
Har du fått möjlighet till internutbildningar? Om ja, vilka? Om nej, har du efterfrågat det? 
 
Erfarenhet 
Varför valde du byggbranschen? 
Tycker du att din bild om hur det skulle vara som kvinnlig ledare stämmer överrens med hur 
det är i verkligheten? 
Anser du att det finns fördelar som kvinnlig ledare? 
Upplever du att det finns nackdelar som kvinnlig ledare i jämförelse med dina manliga 
kollegor? 
Har du någon erfarenhet av att leda kvinnor? 
Om ja, är det någon skillnad på att leda kvinnor och att leda män? Vilka skillnader finns? 
Tycker du att det är viktigt med en jämn könsfördelning på arbetsplatsen? 
Känner du att du har behövt bekräfta dina kunskaper mer än vad dina manliga kollegor har 
gjort? På vilket sätt? 
Har du känt dig accepterad som ledare av männen på din arbetsplats? 
Har du förslag på vad man kan göra för att lyckas som kvinna i en mansdominerad bransch? 
Anser du att kvinnor och män har samma möjligheter att lyckas inom byggbranschen? 
Har du någon gång upplevt dig diskriminerad på din arbetsplats? Om ja, hur gick du vidare 
med det och vilka åtgärder vidtogs? 
Har du förslag på hur man ska få fler kvinnor till branschen? 
Finns det förbättringar för en mer jämställd arbetsplats? 
 
Stella 
Är du aktiv i NCCs kvinnliga nätverk Stella? Om nej, varför? 
Hur har det varit som ett stöd för dig? 
Finns det förbättringar du önskat se med Stella? 
Har du förslag på vad NCC som organisation kan göra för att stödja Stella och deras kvinnliga 
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ledare mer? 
 
Övrigt 
Finns det något du vill tillägga förutom det jag tagit upp?  
 
 
 
 
 
Bilaga 2 
 
IP1 
IP1 är 35 år och gick yrkesutbildning på 2 år till byggingenjör. För att komma in på den 
utbildningen krävs i regel erfarenhet från byggbranschen men hon sökte med personligt brev 
och fick möjligheten till en plats. På gymnasiet gick hon naturvetenskapliga programmet och 
hade inte en tanke på att bli ingenjör inom bygg  trots att alla tester hos studievägledaren 
visade att hon skulle passa i byggbranschen. Hon började efter gymnasiet att jobba som 
spårvagnschaufför och en dag fick hon syn på en reklamskylt för yrkesutbildning till 
byggingenjör och vad yrket innefattade, hon tyckte det lät som något som skulle passa henne 
och sökte.  När man går en yrkesutbildning hamnar man på ett företag där man gör all sin 
praktik och sen oftast anställs. 
IP1 gick på föräldraledighet direkt när hon tog sin examen men hade sin tjänst kvar. När hon 
skulle tillbaka från sin föräldraledighet krånglade företaget hon var på massor och sköt upp 
hennes projekt och bad henne vara föräldraledig ett tag till. Efter massa velande ringde hon en 
av sina lärare och förklarade situationen, han ordande då en intervju på NCC redan dagen 
efter och där anställdes hon. Så hon har varit i branschen och NCC i 5 år, hon är på 
infrastruktur, något hon hade haft många fördomar mot. Tänkte att allt var stora maskiner, 
buffligt och hårt men den bilden tycker hon inte alls stämmer nu. Har alltid känt sig 
välkommen, alla har varit hjälpsamma och lyhörda så hon är väldigt nöjd att hon hamnade 
just där. Hon har fått alla de utbildningar hon efterfrågat. NCC erbjuder flera frivilliga kurser 
men även obligatoriska så som schaktning, arbetsmiljö, ledarkurs och miljö. 
På sätt och vis tror hon att kvinnliga ledare har en fördel, yrkesarbetarna har haft lättare att 
acceptera okunskap och varit mer villiga att lära ut jämfört mot manliga kollegor som kommit 
ut från skolan samtidigt. Den nackdel hon upplevt är att ca 80% te.x leverantörer vänder sig 
mot de manliga kollegorna istället för den kvinnliga, men de kollegor hon har i gruppen är det 
jämställt med och ingen skillnad görs. 
Hon tror på att alla branscher fungerar bäst med en jämnare könsfördelning. 
Hon har alltid känt sig accepterad, välkommen och blivit behandlad på ett bra sätt, hon känner 
också att kvinnor har samma möjligheter som män att lyckas inom branschen. Hon tycker att 
NCC som organisation jobbar på ett bra sätt för jämställdhet. 
Hon anser att det är viktigt att i tidig ålder få tjejer att känna sig välkomna genom att te.x vara 
ute på skolor och informera,  få bort stämpeln om att det skulle vara en plats bara för män. 
Skapa "ringar på vattnet" genom att en ung tjej i en klass nappar och att det då sprider sig. 
Hon har själv varit med ute på en skola och pratat om ingenjörsyrket. Hon tycker att NCC gör 
ett bra jobb för att få in fler tjejer och är delaktiga i många evenemang. 
Hon är med i Stella men inte aktiv, några av tjejerna i hennes grupp har startat ett eget litet 
nätverk där de ses eller går ut och äter.  
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Hon avslutar intervjun med att NCC är en väldigt bra arbetsgivare. Alltid tagen på allvar, de 
anpassar och även att de har flextid så att hon som ensamstående mamma varannan vecka får 
det att gå ihop med hämtning och lämning på förskola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3 
 
IP3 
IP3 är 34 år och utbildad byggnadsingenjör, bor med sin man och 2 barn i Göteborgsområdet. 
Läste naturteknisk utbildning på gymnasiet och valde sen en fyraårig byggteknisk utbildning 
på högskolan. Hon vill göra något som lämnar spår, "jag har varit med och byggt det här och 
det här". Hon gillar att jobbet är  väldigt varierande, spännande att aldrig riktigt veta vad som 
ska hända under en dag. En annan faktor till att hon valde byggbranschen var bredden,  att det 
går att ha oerhört många olika roller men ändå vara kvar i samma bransch.  
Hon har jobbat inom byggbranschen i  11 år, varit konstruktör på en liten firma men ville ut i 
produktionen så hon började som biträdande platschef på kommunen sen Svevia och nu varit 
på NCC sen november 2011 och trivs otroligt bra. Hon har sen ett år tillbaka varit projektchef 
på NCC efter att ha gått deras internutbildning "utvecklingsprogrammet" som är för blivande 
ledare och specialister. Hon hade haft som plan att jobba som platschef ett tag till men blev 
erbjuden tjänsten direkt. Hon menar på att hon tagit sig till den position hon besitter idag 
genom intresse och engagemang. Hon vill konstant utvecklas och har ett stort intresse av att 
lyfta gruppen och att de tillsammans ska vinna och nå målen. 
Hon har fått erbjudande om många intern - och vidareutbildningar och försökt gå de flesta. 
(Jag har fått ta del av IP3s kurslista och den är väldigt lång).  Den största har varit 
utvecklingsprogrammet, som nämndes tidigare, som varade under ett år med sex träffar under 
tre dagar, hemuppgifter, tentor samt uppsats samtidigt som hon fortlöpte sitt vanliga arbete. 
På frågan om hur hennes bild om hur det skulle vara som kvinnlig ledare stämmer överrens 
med hur det är i verkligheten svarar hon att hon aldrig tänkt sig som kvinnlig ledare utan hade 
som mål att bli platschef. Hon menar att hon är säker på att hon har lika lätt/svårt som manliga 
kollegor att vara ledare.  
Hon anser absolut att det finns fördelar som kvinnlig ledare i en mansdominerad bransch men 
har inte stött på några nackdelar. 
" I den dagliga verksamheten är inga specifika fördelar, där jag är en i gruppen som alla 
andra. Men i andra sammanhang som kurser och stora möten så är jag ofta en av få tjejer. 
Vilket innebär att många snabbt vet vem jag är. Vilket jag ser som positivt och en fördel för 
mig. Givetvis inte bra om man inte gör ett bra jobb men jag vill alltid göra ett bra jobb och de 
runt mig får gärna se det." 
IP3 har erfarenhet av att leda kvinnor, har flera i gruppen hon har nu, men ser ingen skillnad 
på att leda kvinnor jämfört med män på grund av kön utan har mer med personlighet att göra. 
Hon ser även en positiv utveckling på de åren hon varit i branschen och att det blir allt fler 
kvinnor. 
Hon anser inte att man ska gå på jämn könsfördelning utan gå på kompetens, den som 
förtjänar jobbet ska få det oavsett kön.  
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Hon känner inte att hon behövt bekräfta sina kunskaper, men att hon har högre krav på sig 
själv än hennes manliga kollegor, tror i allmänhet att kvinnor fokusera mer på vad de inte kan 
istället för vad de kan, tex " istället för att tänka jag inte kan tre av tio saker, tänka att jag kan 
sju av tio saker". Hon har alltid känt sig bra bemött, accepterad, välkommen, aldrig upplevt 
sig diskriminerad och tror helt klart att kvinnor har samma möjlighet som män att lyckas inom 
branschen. 
För att få in fler kvinnor i branschen tror hon på att tidigt i åldrarna, högstadiet, nå ut till tjejer 
för att skapa intresse. Lyfta fram alla duktiga kvinnor i branschen, speciellt i produktionen. 
Hon tror att bilden av branschen behöver förnyas, att många gamla fördomar sitter kvar. 
Hon är medlem i Stella och går på de föreläsningarna hon hinner, mer aktiv än så är hon inte 
av tidsbrist. Hon anser att Stella är bra och varit på många intressanta föreläsningar som givit 
ett bra stöd, tror även att mentorskap hade varit bra. 
Hon avslutar intervjun med att hon tycker att uppsatsämnet är intressant och att hon tror på att 
en mix av både kön, bakgrund och ålder alltid är bäst oavsett bransch.  
 
Bilaga 4 
 
IP5 
IP5 är 45 år och utbildad byggingenjör. Hon fick upp ögonen för yrket som byggingenjör när 
hon arbetade som kommunikatör på KTH och tyckte yrket verkade spännande så valde att 
studera vidare. Hon gillar att få skapa och "lämna efter sig", kunna se ett färdigt resultat. 
Jobbade ute i produktionen som arbetsledare i ett halvår innan hon började som entreprenad 
ingenjör. Hon har även jobbat med verksamhetsutveckling och började sin tjänst på NCC 
2014 som partneringledare. I oktober 2016 började hon som affärschef på NCC där hon är 
med och ska påverka kunder att välja just NCC, se hela marknaden och vad som är på gång 
och även olika samverkansprojekt. 
Hon trivs väldigt bra på NCC och alltid känt sig välkommen. De har sunda värderingar och 
ambitioner. Hon har varit ärlig med de saker hon inte kan och frågat sig fram vilket 
yrkesarbetarna har uppskattat och tyckt varit kul att få lära ut. Hon känner att hon fått respekt 
genom att fråga och verkligen sett till att hon förstår.  
NCC erbjuder många internutbildningar och kurser, tyvärr har hon fått tacka nej till flera pga 
tidsbrist. 
Hon har varit ledare för några kvinnor och menar på att de kvinnor hon haft i sin grupp har 
aldrig gjort henne besviken och alltid levererat det de lovat. Tror att kvinnor i allmänhet har 
större prestationskrav på sig själva. De är även ofta bättre på att fråga om de inte förstår för att 
de vill få det korrekt.  
Hon tror att byggbranschen mår bra av uppblandat med fler kvinnor, olika erfarenheter och 
kunskap som gör att man kan komplettera varandra. 
Hon anser att man som kvinna, inte bara inom byggbranschen, allmänt är mer diskriminerad i 
arbetslivet. Prestationer syns inte och man blir inte lika självklart befordrad. Hon har flera 
gånger mötts av härskartekniker som "lilla gumman" men menar på att man lär sig hantera 
det, till exempel bara svara "lilla gubben". 
Hon menar på att man som kvinna lyckas inom branschen genom att vara sig själv, fokusera 
på det man tycker är kul och göra ett bra jobb. 
Det är viktigt att kvinnor i branschen blir medvetna om vad som är makt- eller härskartekniker 
och hur man ska gå tillväga med det. Hon tror på att någon form av mentorskap är positivt.  
Hon tror att vi kan uppnå fler kvinnor till branschen genom att visa att alla behövs, genom att 
visa hur varierade arbetsuppgifterna är, hur mycket gemenskap som finns och att synas 
allmänt. Visa upp vilken frihet yrket innebär och hur roligt, spännande och utvecklande det är. 
Att man är med och bygger samhället. 
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Hon är med i Stella men inte särskilt aktiv. Stella är bra men behöver mer status inom 
företaget menar hon. Tycker att det hade varit bra om Stella bjöd in hela företaget, även 
männen, på föreläsningar angående jämställdhet. Hjälper inte att bara kvinnorna är med och 
lär om jämställdhet. Jämställdhet kommer att ta ett stort steg när de manliga cheferna gör det 
till en prioriterad fråga. Risken med kvinnliga nätverk är att det blir en check i kanten för 
jämställdhet. ”Titta – vi har ett kvinnligt nätverk- alltså är vi jämställda” 
NCC vågar satsa mer på kvinnor nu och jobbar för att få in fler i företaget. 
För att nå förbättringar om jämställdhet behövs det struktur och medvetenhet. Många män tar 
större plats än kvinnor omedvetet, sen beror det mesta på personkemi och värderingar. 
 
Bilaga 5 
 
Enkät till yrkesarbetare 
 
Hej, 
Mitt namn är Linnea Bergman och jag skriver mitt examensarbete hos er på NCC om 
kvinnliga ledare och deras förutsättningar inom byggbranschen. 
Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om hur kvinnliga ledare uppfattas och bemöts i 
en fortfarande mansdominerad bransch. 
Skulle vara tacksam om du skulle kunna hjälpa mig genom att anonymt svara på några 
kryssfrågor. 

Tack på förhand! 
 

1. Ålder 
<-30 30-40 40-50 50-60 60< 
     

2. Föredrar du en kvinnlig eller manlig ledare? 
Manlig  Kvinnlig Spelar ingen roll 
      

3. Känner du att din kvinnliga ledare har samma kompetens som en manlig ledare? 

Ja, helt  Ja, delvis Oftast inte Nej 
       

4. Litar du lika mycket på din kvinnliga ledares beslut? 
Ja, helt  Ja, delvis Oftast inte Nej 
       

5. Finns det skillnad mellan att ha en kvinnlig respektive manlig ledare? 
Ja, helt  Ja, delvis Oftast inte Nej 
       
Om ja på fråga 5, är den skillnaden positiv eller negativ? 
Positiv Negativ 
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6. Anser du att NCC är en jämställd arbetsplats? 
Ja, helt  Ja, delvis Nej 
      

7. Känner du samma respekt för dina kvinnliga ledare som de manliga? 
Ja, helt  Ja, delvis Oftast inte Nej 
       
 

Bilaga 6 - Enkätsvar 

 
Yrkesarbetare     
Manlig eller kvinnlig 
ledare 

    

  Kvinnlig   
  Manlig 4 
  Spelar ingen 

roll 
33 

      
Kompetens     
  Ja helt 17 
  Ja delvis 15 
  Oftast inte 4 
  Nej 1 
Tillit beslut     
  Ja helt 24 
  Ja delvis 10 
  Oftast inte 3 
  Nej   
Skillnad     
  Ja helt 3 
  Ja delvis 14 
  Oftast inte 9 
  Nej 11 
Om ja, pos eller neg     
  Positiv 13 
  Negativ 4 
NCC jämställt     
  Ja, helt 15 
  Ja, delvis 14 
  Nej 8 



 

- 42 - 
 

Samma respekt      
  Ja helt 32 
  Ja delvis 3 
  Oftast inte 1 
  Nej 1 
 
Bilaga 7 - Enkätsvar, uppdelat på ålder 
 
Ålder <30   
Manlig eller kvinnlig ledare   
 Kvinnlig  
 Manlig 1 
 Spelar ingen 

roll 
7 

   
Kompetens   
 Ja helt 2 
 Ja delvis 6 
 Oftast inte  
 Nej  
Tillit beslut   
 Ja helt 6 
 Ja delvis 2 
 Oftast inte  
 Nej  
Skillnad   
 Ja helt 1 
 Ja delvis 3 
 Oftast inte  
 Nej 4 
Om ja, pos eller neg   
 Positiv 3 
 Negativ  
NCC jämställt   
 Ja, helt 3 
 Ja, delvis 4 
 Nej 1 
Samma respekt    
 Ja helt 8 
 Ja delvis  
 Oftast inte  
 Nej  
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Ålder 30-40   
Manlig eller kvinnlig ledare   
 Kvinnlig  
 Manlig 2 
 Spelar ingen roll 12 
   
Kompetens  6 
 Ja helt 6 
 Ja delvis 1 
 Oftast inte 2 
 Nej  
Tillit beslut  8 
 Ja helt 5 
 Ja delvis  
 Oftast inte 2 
 Nej  
Skillnad  2 
 Ja helt 5 
 Ja delvis 4 
 Oftast inte 4 
 Nej  
Om ja, pos eller neg  5 
 Positiv 3 
 Negativ  
NCC jämställt  6 
 Ja, helt 5 
 Ja, delvis 4 
 Nej  
Samma respekt   11 
 Ja helt 3 
 Ja delvis 1 
 Oftast inte  
 Nej  
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Ålder 40-50   
Manlig eller kvinnlig ledare   
 Kvinnlig  
 Manlig  
 Spelar ingen roll 5 
   
Kompetens   
 Ja helt 3 
 Ja delvis  
 Oftast inte 1 
 Nej  
Tillit beslut   
 Ja helt 3 
 Ja delvis 1 
 Oftast inte  
 Nej  
Skillnad   
 Ja helt  
 Ja delvis 2 
 Oftast inte 1 
 Nej 1 
Om ja, pos eller neg   
 Positiv 1 
 Negativ 1 
NCC jämställt   
 Ja, helt 1 
 Ja, delvis 1 
 Nej 2 
Samma respekt    
 Ja helt 4 
 Ja delvis  
 Oftast inte  
 Nej  
 
 
 
 
 



 

- 45 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ålder 50-60   
Manlig eller kvinnlig ledare   
 Kvinnlig  
 Manlig 1 
 Spelar ingen roll 7 
   
Kompetens   
 Ja helt 4 
 Ja delvis 3 
 Oftast inte 1 
 Nej  
Tillit beslut   
 Ja helt 5 
 Ja delvis 2 
 Oftast inte 1 
 Nej  
Skillnad   
 Ja helt  
 Ja delvis 5 
 Oftast inte 3 
 Nej  
Om ja, pos eller neg   
 Positiv 4 
 Negativ  
NCC jämställt   
 Ja, helt 4 
 Ja, delvis 3 
 Nej 1 
Samma respekt    
 Ja helt 6 
 Ja delvis 1 
 Oftast inte  
 Nej 1 
 
 
 
 
 



 

- 46 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ålder 60<   
Manlig eller kvinnlig ledare   
 Kvinnlig  
 Manlig  
 Spelar ingen roll 2 
   
Kompetens   
 Ja helt 1 
 Ja delvis  
 Oftast inte 1 
 Nej  
Tillit beslut   
 Ja helt 2 
 Ja delvis  
 Oftast inte  
 Nej  
Skillnad   
 Ja helt  
 Ja delvis  
 Oftast inte 1 
 Nej 1 
Om ja, pos eller neg   
 Positiv  
 Negativ  
NCC jämställt   
 Ja, helt 1 
 Ja, delvis 1 
 Nej  
Samma respekt    
 Ja helt 2 
 Ja delvis  
 Oftast inte  
 Nej  
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