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Sammanfattning 
 
Samhällsbyggandet i Sverige står inför flera utmaningar, däribland ska nya bostäder byggas och 

infrastrukturen utvecklas. Boverket redovisar i sin byggbehovsprognos att det behövs över 700 000 

nya bostäder innan år 2025. Parallellt ställs högre krav på miljömässig, ekonomisk och social 

hållbarhet. Kompetens- och arbetskraftsbrist väntas bli det största hindret för ett ökat byggande. I 

samhällsbyggandet är Peab en stor aktör, där företaget vill spegla samhället och vara vägvisande. 

För att uppnå produktivitet, konkurrenskraft och samtidigt bemöta både omständigheter och mål 

fordras en bredare rekrytering. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur jämställdhetsarbete bedrivs inom Peab med fokus 

på regionerna Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2. Det finns indikationer på att kvinnor efter en tid lämnar 

byggbranschens produktion till förmån för beställar- och konsultföretag eller annan bransch. 

Varför lämnar kvinnor produktionen och vad kan regionerna göra för att behålla och utveckla 

kvinnlig arbetskraft?  

Rapporten består av en kartläggning av fördelningen yrkespositioner respektive kön inom de 

studerade regionerna. En enkätundersökning har tillämpats för att verifiera intresse i 

jämställdhetsfrågan samt se till användandet av kommunikationskanaler som kan utnyttjas i ett 

förändringsarbete. Enkäten omfattade svar från 188 tjänstemän och gav en svarsfrekvens på 54 %. 

Resultatet visade att det inom Peabs regioner finns kännedom och engagemang i frågan samt en 

positiv inställning till en mer jämställd arbetsplats. 13 personliga intervjuer har även genomförts 

för vidare fördjupning. Intervjurespondenterna bestod av två externa experter inom området 

jämställdhet samt anställda på Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2 med variation på kön, yrkesroll och 

erfarenhet. Resultatet redovisade ett antal faktorer som potentiellt bidrar till att kvinnor lämnar 

eller stannar inom produktionen. 

Anledningen till att kvinnor lämnar produktionen kan härledas till flera mekanismer som är 

beroende av varandra. Det rör sig bland annat om låsta arbetstider inom produktionen, en jargong 

på byggarbetsplatserna och det faktum att kvinnor i dagsläget är en minoritet inom produktionen. 

Slutsatsen och rekommendationerna till företaget består bland annat av att erbjuda flexiblare 

arbetstider, prioritera ett tydligt ledarskap och skapa ett kvinnligt nätverk avsett för anställda inom 

produktion. 

 

Nyckelord: jämställdhet, kvinnor i byggbranschen, produktion, förändringsarbete 
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Abstract 

The construction industry in Sweden is facing a number of challenges, including new buildings 

and a development of the infrastructure. Boverket reports that over 700 000 new buildings need to 

be built before the year of 2025. Simultaneously, there are higher demands regarding the 

environmental, economic and social sustainability. Shortage of skills and labor is expected to be 

the biggest obstacle for increased construction. As a major player in the building society, Peab 

wants to reflect the society and lead the way. In order to achieve productivity, competitiveness, 

while addressing circumstances and goals it requires an extended recruitment. 

The purpose of this study is to investigate how gender equality work is practiced within Peab’s 

regions Bygg Öst 1 and Bygg Öst 2. There are indications that women after a period of time leave 

the production area in the construction industry, in favor of client- and consulting firms or other 

industries. Why do women leave the production area, and what can the regions do in order to retain 

and develop female labor? 

The report consists of a mapping of the distribution of occupation and gender within the studied 

regions. A survey was applied to verify the interest in the matter and to comprehend the usage of 

communication channels that can be utilized in a process of change. The survey included responses 

from 188 employees and the response rate was 54 %. The result revealed an awareness and 

involvement in the issue within the regions, and also a positive attitude to a more gender equal 

workplace. 13 personal interviews have also been made in order to obtain a deeper understanding. 

The interview respondents consisted of two external experts in the field of gender equality as well 

as employees of Bygg Öst 1 and Bygg Öst 2 with a variety of gender, profession and experience. 

The result demonstrated a number of factors that potentially contribute to whether women leave 

or stay within the production. 

The reason why women leave the production area can be derived to several mechanisms that are 

interdependent. It regards, amongst other things, restricted working hours within the production, a 

jargon at construction sites and the fact that women today are a minority within the production. 

The conclusion and the recommendations to the company are to offer more flexible working hours, 

prioritize clear leadership and create a women's network for employees within the production area. 

Keywords: gender equality, women in construction industry, production, change management 



VI 
 

  



VII 
 

Förord  

 

Det här examensarbetet utgör en avslutande del i vår högskoleingenjörsutbildning på KTH inom 

avdelningen för Byggteknik och design. Arbetet, som omfattar 15 högskolepoäng,  

har genomförts på Peabs regioner Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2 under tio veckor våren 2016.  

Vi vill rikta ett stort tack till Peab, de studerade regionerna och vår handledare Christina Jarl. Tack 

Christina för ditt engagemang, bidragande i underlag samt för din vägledning genom hela arbetet. 

Ett stort tack även till övriga medarbetare, för husrum och ett varmt mottagande.  

Vi vill vidare tacka alla personer som delat med sig av tankar, idéer och erfarenheter i såväl 

intervjuer, enkäter som övriga samtal. Allt detta har haft avgörande betydelse för vårt arbete och 

för bredden på perspektivet. 

Avslutningsvis ett tack också till vår akademiska handledare på KTH, Alicja Tykocka Ström, för 

vägledning i studierna. 

 

KTH Haninge, juni 2016  

Emma Palmqvist och Sanna Olsson 
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 
 

Samhällsbyggandet i Sverige står inför för en rad utmaningar, däribland ska nya bostäder byggas 

och infrastrukturen utvecklas. Boverket redovisar i sin reviderade byggbehovsprognos att det 

behövs 705 000 nya bostäder innan år 2025 (1). Parallellt ställs högre krav på miljömässig, 

ekonomisk och social hållbarhet. Kompetens- och arbetskraftsbrist väntas bli det största hindret 

för ett ökat byggande. I samhällsbyggandet är Peab en stor aktör, där företaget vill spegla 

samhället, vara vägvisande och offensiva i byggbranschen vad gäller jämställdhet. För att uppnå 

en produktivitet, konkurrenskraft och samtidigt bemöta både omständigheter och mål fordras en 

bredare rekrytering, däribland av kvinnor.  

 

1.2. Syfte, mål och frågeställning 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur jämställdhetsarbetet bedrivs inom Peabs regioner 

Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2, med fokus på hur det kan förbättras. Målet med rapporten är därför 

att utveckla jämställdhetsarbetet inom nämnda regioner genom att belysa områden där det finns 

förbättringspotential samt undersöka befintliga kommunikationskanaler och strategier.  

Det finns indikationer på att kvinnor lämnar produktionen inom byggbranschen efter relativt kort 

tid till förmån för beställar- och konsultled eller annan bransch. Frågeställningen är: varför lämnar 

kvinnor produktionsområdet och vad kan göras för att behålla samt utveckla kvinnlig arbetskraft?   

 

1.3. Avgränsningar 
 

Examensarbetet avgränsas till Peabs regioner Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2. Fokus är fördelningen 

kvinnor och män samt deras yrkespositioner inom produktionen. Intervjuer omfattar såväl 

tjänstemän som yrkesarbetare, både kvinnor och män med variation av erfarenhet inom företaget 

och byggbranschen i stort. Examensarbetet omfattar även experter inom ämnet jämställdhet. 

Således består avgränsningen av att två specifika regioner inom Peabs produktion studerats, samt 

enbart faktorer rörande jämställdhet mellan kvinnor och män. Med produktion avses främst 

yrkesarbetare, arbetsledare, platschefer samt tjänstemän som har kontinuerlig kontakt med 

produktion, exempelvis entreprenadingenjörer. 
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1.4. Metod 
 

För att besvara frågeställningen användes kvantitativa och kvalitativa metoder för att i högre grad 

erhålla ett nyanserat resultat. Respondenterna i båda metoderna varierade med avseende på kön, 

ålder, yrkesroll samt erfarenhet i branschen. 

Den kvantitativa metoden bestod av en elektronisk enkät som skickades via mejl till tjänstemän 

inom Peab. En del att beakta i det kvantitativa metodvalet är svarsbortfallet och hur det påverkar 

resultatet. Enkäten är i viss mån även kvalitativ då den innehåller ett antal fritextfrågor. 

Den kvalitativa metoden omfattade personliga intervjuer med anställda på Peab, däribland 

yrkesarbetare och tjänstemän. Intervjuerna innefattade även experter inom jämställdhetsfrågor. I 

det kvalitativa metodvalet har ett antal risker beaktats däribland de många olika perspektiven, 

svårigheten att uppnå en objektivitet samt underlagets omfattning. Respondenter är personer med 

olika erfarenheter och subjektiva uppfattningar av verkligheten. Det har varit viktigt att 

respondenter representerat en heterogen grupp. Utöver bör nämnas att den kvalitativa metodens 

resultat är öppet för tolkning samt att resultatet inte nödvändigtvis redovisar hela bilden, då det 

kan tänkas att vissa historier lyfts ur sitt sammanhang alternativt att respondenter medvetet 

undanhåller vissa delar av sina berättelser. Intervjusvaren kan därtill tänkas vara spekulativa eller 

anekdotiska. 
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2. Nulägesbeskrivning  

2.1. Peab idag 

 
Peab är med 13 000 anställda och en omsättning på över 44 miljarder kronor ett av Nordens största 

bygg- och anläggningsföretag. Företaget marknadsför sig under 2016 med målsättningen ”från 

störst till bäst”. Främsta ledstjärnan är fullständig kvalitet genom hela byggprocessen. Ambitionen 

hos Peab är att göra kundens intresse till sitt eget och bygga för framtiden, vilket enligt företaget 

genomförs med nytänkande i kombination med yrkesskicklighet. De vill prioritera en hållbar 

utveckling, säker arbetsmiljö och vara offensiva i branschen avseende jämställdhet och mångfald. 

(2)   

Peab AB består av Peab Sverige AB som i sin tur omfattar fyra affärsområden: Anläggning, Bygg, 

Industri och Projektutveckling. Affärsområde Bygg består av 15 regioner varav 11 svenska, där 

Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2 ingår. Under åren har företaget växt bland annat genom uppköp av 

andra bolag. (2) 

Unga Ingenjörer är ett nyligen uppstartat nätverk inom affärsområde Bygg. Nätverket omfattar 

nyutexaminerade ingenjörer utan större praktisk erfarenhet av byggbranschen. I samråd med 

närmaste chef upprättas en individuell utvecklingsplan och inom ramen för nätverket genomförs 

bland annat studiebesök och nätverksträffar. (2) 

 

2.2. Organisationsstruktur  
 

Peabs organisationsstruktur kännetecknas av en linje-staborganisation, vilket på företaget innebär 

att chefer som verkar i linjen är operativa med ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. 

Staberna i sin tur är experter, inom de studerade regionerna består av bland annat produktionsstöd, 

personal och inköp.  Linjen är hierarkiskt uppbyggd och där agerar staberna stöd till linjecheferna. 

(3) 

Organisationsstruktur och fördelningen av kvinnor och män inom Peabs regioner Bygg Öst 1 och 

Bygg Öst 2 presenteras i kommande avsnitt 2.2.1 och 2.2.2.  
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2.2.1. Bygg Öst 1 
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I tabell 1.1 redovisas fördelning av regionledning och stabsfunktioner samt för arbetschefer. 

Förklaring till respektive funktion följer efter tabell 1.2. 

FUNKTION TOTALT MÄN KVINNOR % M % K 

REGIONLEDNING 16 12 4 75 25 

REGIONADMINISTRATION 13 8 5 62 38 

PRODUKTIONSSTÖD 17 15 2 88 12 

INKÖP 11 7 4 64 36 

ARBETSCHEFER 8 6 2 75 25 
       TABELL 1.1 
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Varje arbetschef har en arbetschefsgrupp.  

Fördelningen män och kvinnor i respektive arbetschefsgrupp redovisas i tabell 1.2. 

ARBETSCHEFSGRUPP TOTALT MÄN KVINNOR % M % K 

1 17 13 4 76 24 

2 10 9 1 90 10 

3 35 25 10 71 29 

4 22 17 5 77 23 

5 20 17 3 85 15 

6 20 18 2 90 10 

7 26 26 0 100 0 

8 17 15 2 88 12 
      TABELL 1.2 

Regionledning 

I regionledningen ingår regionchef, biträdande regionchef, personalchef, senior Advisor, 

inköpschef, chef för produktionsstöd, administratör och kalkylchef. Respektive arbetschef finns 

även representerad i regionledningen. 

 

Regionadministration 

I regionadministration inräknas bland annat personalstöd så som personalchef och 

personalplanerare. Även regionchef, kalkylchef, inköpare, konsult och administratörer. 

 

Produktionsstöd 

Produktionsstöd innefattar chef för produktionsstöd, arbetsmiljöchef, mätningstekniker och 

kvalitetsingenjör. Även koordinator, projektledare, byggingenjörer liksom ett antal arbetsledare, 

platschefer och entreprenadingenjörer. 

 

Inköp 

I inköp ingår ett tiotal inköpare samt chef för inköp.  

 

Arbetschefen  

Som arbetschef åligger ett övergripande ansvar för arbetsgruppen liksom ett stort ekonomiskt 

ansvar då respektive grupp har stor omsättning. Förutom ekonomin har arbetschefen även hand 

om personal i sin grupp vilket kan innebära omkring 20-40 anställda. Ansvar över arbetsmiljö, 

kvalitét och miljö ingår och ibland kan arbetet även handla om kund- och marknadsfrågor. 

Arbetschefen rapporterar till regionchefen och ingår i regionens ledningsgrupp. (4) 
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Fördelning mellan yrkesroller inom Region Bygg Öst 1 enligt tabell 1.3.  

Tillsatta i regionledning igår ej. En del anställda kan ingå i både funktioner (tabell 1.1)  

och enskilda arbetschefsgrupper (tabell 1.2). Statistik med reservation för eventuella ändringar. 

 

YRKESROLLER TOTALT MÄN KVINNOR 

Arbetsledare 34 32 2 

Platschef 34 34 0 

Entreprenadingenjör 29 21 8 

Bitr. Arbetsledare 18 17 1 

Inköpare 12 8 4 

Konsult 10 8 2 

Installationssamordnare 9 9 0 

Logistiker 9 4 5 

Arbetschef 8 6 2 

Kalkylingenjör 7 6 1 

Kvalitetsingenjör 6 2 4 

Projektchef 6 6 0 

Produktchef 4 4 0 

Projekteringsledare 4 2 2 

Bitr. Arbetschef 3 3 0 

Byggingenjör 3 3 0 

KMA-samordnare 3 1 2 

Projektledare 3 2 1 

Administrativ personal 3 0 3 

Bitr. Entreprenadingenjör 2 1 1 

Koordinator 2 1 1 

Personalplanerare 2 2 0 

Arbetsmiljöchef 1 0 1 

Installationsledare 1 1 0 

Logistikchef 1 1 0 

Mätningsingenjör 1 1 0 

Mätningstekniker 1 1 0 
             TABELL 1.3 

 

Kommentar 

I varje arbetschefsgrupp ingår omkring 15-30 yrkesarbetare. Inom Bygg Öst 1 representeras 

yrkesrollen enbart av män. Detta är orsaken bakom avgränsning tjänstemän i tabeller. 

I de två arbetschefsgrupper där arbetscheferna är kvinnor finns fler kvinnor anställda jämförelsevis 

med övriga arbetschefsgrupper. 
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2.2.2. Bygg Öst 2 
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I tabell 2.1 redovisas fördelning av regionledning och stabsfunktioner samt för arbetschefer. 

Förklaring till respektive funktion följer efter tabell 2.2. 

        TABELL 2.1 

  

FUNKTION TOTALT MÄN KVINNOR % M % K 

REGIONLEDNING 14 10 4 71 29 

PRODUKTIONSSTÖD 11 3 8 27 73 

KALKYL & MARKNAD 9 7 2 78 22 

PERSONAL 4 0 4 0 100 

INKÖP 9 5 4 56 44 

ARBETSCHEFER 8 8 0 100 0 

Regionledning

MÄN
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MÄN
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MÄN

KVINNOR
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MÄN
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Varje arbetschef har en arbetschefsgrupp, fördelningen män och kvinnor i respektive grupp 

redovisas nedan. 

       TABELL 2.2 

Regionledning 

I regionledningen ingår regionchef, personalchef, inköpschef, chef för produktionsstöd, kalkylchef 

och sekreterare. Åtta arbetschefsgrupper finns enligt ovan och chef för respektive grupp finns 

representerad i regionledningen.  

 

Produktionsstöd  

I produktionsstöd ingår projekteringsledare, miljösamordnare, arbetsmiljösamordnare och 

projektekonomer. Även chef för området samt anställda inom kvalité-, miljö- och 

arbetsmiljöfrågor. 

 

Kalkyl och marknad 

Inom kalkyl och marknad arbetar åtta kalkylingenjörer samt en chef för kalkyl och marknad. Ett 

antal av dessa ingår även i enskilda arbetschefsgrupper. 

 

Personal  

På HR-avdelningen arbetar en personalchef, en personalassistent och två personalsamordnare. 

 

Inköp 

Med inköp arbetar sju personer varav en chef inom området. 

 

Arbetschefen  

Som arbetschef åligger ett övergripande ansvar för arbetsgruppen liksom ett stort ekonomiskt 

ansvar då respektive grupp har stor omsättning. Förutom ekonomin har arbetschefen även hand 

om personal i sin grupp vilket kan innebära omkring 20-40 anställda. Ansvar över arbetsmiljö, 

kvalitét och miljö ingår och ibland kan arbetet även handla om kund- och marknadsfrågor. 

Arbetschefen rapporterar till regionchefen och ingår i regionens ledningsgrupp. (4) 

 

ARBETSCHEFSGRUPP TOTALT MÄN KVINNOR % M % K 

1 14 12 2 86 14 

2 21 20 1 95 5 

3 14 12 2 86 14 

4 12 12 0 100 0 

5 14 10 4 71 29 

6 19 18 1 95 5 

7 18 13 5 72 28 

8 22 20 2 91 9 
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Fördelning mellan yrkesroller inom Region Bygg Öst 2 enligt tabell 2.3. Tillsatta i regionledning 

igår ej. En del anställda kan ingå i både funktioner (tabell 2.1) och enskilda arbetschefsgrupper 

(tabell 2.2). Statistik med reservation för eventuella ändringar. 

 

YRKESROLLER TOTALT MÄN KVINNOR 

Arbetsledare 42 39 3 

Platschef 31 31 0 

Entreprenadingenjör 29 21 8 

Arbetschef 8 8 0 

Kalkylingenjör 8 6 2 

Bitr. Arbetsledare 7 5 2 

KMA-samordnare 4 0 4 

Projekteringsledare 4 3 1 

Bitr. Entreprenadingenjör 3 3 0 

Projektchef 3 3 0 

Projektledare 2 2 0 

Installationssamordnare 2 1 1 

Installationsutvecklare 2 2 0 

Administrativ personal 4 0 4 

Personalsamordnare 2 0 2 

Arbetsmiljösamordnare 1 0 1 

Miljösamordnare 1 0 1 

Bitr. Arbetschef 1 1 0 

Byggingenjör 1 1 0 

Konsult 1 1 0 

Produktionscoach 1 1 0 

Personalassistent 1 0 1 
                  TABELL 2.3 

 

 

Kommentar 

I varje arbetschefsgrupp ingår omkring 15-30 yrkesarbetare. Inom Bygg Öst 1 representeras 

yrkesrollen främst av män där totala andelen kvinnliga yrkesarbetare inom Bygg Öst 2 utgör  

0,5 %. Detta är orsaken bakom avgränsning till tjänstemän i tabeller och statistik. (5) 
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2.2.3. Sammanfattning organisationsstruktur 

 

Tjänster som är vanligast förekommande bland anställda kvinnor är: 

 

 Administrativ personal 

 Anställda inom personal 

 Kvalité-, miljö- och/eller arbetsmiljösamordnare 

 

Tjänster som är vanligast förekommande bland anställda män är: 

 Arbetschef 

 Platschef 

 Projektchef 

 

 

Tjänster som har jämnast fördelning vad avser kön är: 

 Entreprenadingenjör 

 Inköpare 

 Kalkylingenjör 
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2.4. Peab i framtiden 

 

Nolltolerans och transparens är viktiga ledord i jämställdhetsarbetet som företaget bedriver. Målen 

för jämställdhet och mångfald delas i kortsiktiga respektive långsiktiga mål. 

 

Kort sikt (2018)  

 Kompetenshöjning för chefer och medarbetare kring jämställdhet, mångfald och 

likabehandling.  

 

 Kompetenshöjning för chefer och personalfunktion avseende hantering av ärenden kring 

likabehandling/diskriminering.  

 

 16 % kvinnor i ledningsgrupper.  

 

 Peab ska vara offensiva i branschen avseende jämställdhet och mångfald.  

 

 Centrala resurser bistår under uppstartsfasen men efter 2018 ska arbetet med jämställdhet 

och mångfald vara helt integrerat i verksamheten.  

 

 12 % medarbetare med utländsk bakgrund. 

 

 Lyckas med målet i 100-klubben1 

 

Lång sikt (2026) 

 

 Peabs personalsammansättning speglar vårt samhälle och våra kunder.  

 

 Peab har ökat andelen kvinnor i ledningsgrupper och medarbetare med utländsk bakgrund 

(mål i % sätts för en treårsperiod i taget, ambitionen ska följa samhällsutvecklingen).  

 

 Peab rekryterar 100 % kompetensbaserat.  

 

 Peab kan visa vägen i branschen med lärande exempel för mångfaldsarbete.  

 

 Mångfald är en självklar del av företaget och arbetet med att nå målen är alla 

medarbetares självklara rättighet och skyldighet.  

                                                           
1 Peab har som ambition att under tre år ta emot minst 100 nyanlända i anställning, praktik eller 

yrkeskompetensbedömning vilket kommuniceras internt på intranätet.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Jämställdhet på arbetsmarknaden  

 

3.1.1 Begrepp och definitioner 

 

Begreppet jämställdhet särskiljs från begreppet jämlikhet, och avgränsas till enbart kön, oavsett 

exempelvis etnicitet, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. Regeringen definierar 

jämställdhet som ett mål och en vision innebärande att kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina liv. (6) Jämställdhet definieras som ett politiskt begrepp vilket särskilt 

benämner jämlikhet mellan könen. (7)   

Sammantaget kan jämställställdhet delas upp i en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. Den 

kvantitativa aspekten berör representation och kan vanligen beskrivas utifrån fördelningen kvinnor 

och män i ett område. En kvalitativ jämställdhet innebär att mäns så väl som kvinnors erfarenheter 

och kunskaper tillvaratas, samt att båda könen ges möjlighet till makt och inflytande. Följaktligen 

kan en organisation vara kvantitativt jämställd och ändå anses vara ojämställd. (8)   

Genus är ett begrepp som beskriver en struktur och ett socialt mönster med tydliga förväntningar 

som utgår från biologiskt kön. Genusordningen beskrivs utifrån tre delar, könens isärhållande, 

maktrelationer och mannen som norm. Vidare benämns genusstrukturen som universell i 

avseendet att dessa mönster, föreställningar och förväntningar utifrån det biologiska könet är 

föränderliga över tid samt kulturellt betingade. Därtill då de skapas och bevaras på både 

individuella och strukturella plan. (8) 

Maktrelationen mellan kvinnor och män definieras utifrån att kvinnor är underordnade männen. 

Beskrivningen av maktrelationen förutsätter ett generellt, strukturellt och universellt perspektiv. 

Kvinnors underordning konkretiseras bland annat i arbetslivets strukturella löneskillnader eller i 

den hierarkin inom företag och organisationer där få kvinnor innehar maktpositioner med resurser 

och inflytande. Ordningen bevaras av både kvinnor och mäns omedvetenhet om dessa strukturer 

och maktrelationer. (8)   

Mannen utgör normen i genusordningen och kvinnan avviker från normen, vilket exemplifieras i 

flera sammanhang. Inom HR-avdelningar där det exempelvis talas om farfarsprincipen och i andra 

sammanhang exempelvis om ledarskap kontra kvinnligt ledarskap och så vidare. Normen och dess 

föreställningar om vad som är acceptabelt för kvinnor respektive män verkar begränsande för 

personers individuella möjligheter, företag och organisationer liksom hela samhället. Normkritik 

bildar i dessa sammanhang en betydande del i ett jämställdhetsarbete. Med normkritik avses ett 

kritiskt förhållningssätt till de normer och maktstrukturer som bidrar till att personer uppfattas som 

avvikande. Därtill är det av vikt att studera rådande normers konsekvenser. Företag som inte är 

medvetna om normer och konsekvenserna kan framöver få problem med såväl rekrytering som 

varumärket. 

(8)  
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3.1.2. Historik 

 

Under 1900-talet genomfördes flera reformer som bidrog till att kvinnor började förvärvsarbeta i 

samma utsträckning som män.   

 Reformen om särbeskattning, 1971 
Individuell lön deklareras och beskattas individuellt, till skillnad från en tidigare 

sambeskattning. (8) 

 

 Föräldraförsäkringen, 1974 
Ett möjliggörande för föräldrar att vara hemma med sina barn utan att förlora anställning. 

(8) 

 

 Jämställdhetslagen, 1980 
Krav på lika behandling och icke-diskriminering i arbetslivet. (9) 

 

Jämfört med 1900-talets början är kvinnor idag formellt sett jämställda med män, däremot varken 

praktiskt eller ekonomiskt. (7) Det finns fortfarande mycket kvar att arbeta med vad gäller 

jämställdhet, bland annat att motverka könsstereotyper och att arbeta med områden som 

diskriminering i samband med graviditet, lönesättning samt en ojämn fördelning av makt och 

inflytande. Alla skulle tjäna på jämställdhet, eftersom föreställningar om kön motverkar utveckling 

och förändring för såväl individ som samhället i stort. (8) 

 

3.1.3 Praktiskt jämställdhetsarbete  

 

Jämställdhetsarbete kan konkret innebära ett förändringsarbete av strukturer på organisatorisk 

nivå. Till stor del handlar det om att arbeta med utveckling, kvalitet och förnyelse. Ett 

förändringsarbete möjliggörs genom stöd från chefer och andra makthavare. Utöver fordras 

deltagande, motivation och medvetenhet, samt kunskaper, rutiner och styrmetoder. (8)  

Ett praktiskt jämställdhetsarbete på arbetsmarknaden kan beskrivas som en process där ledningen 

initialt fattar beslut och tar fram en värdegrund. Därefter sker utbildning, kartläggning och analys 

som mynnar ut i en handlingsplan med mätbara mål, exempelvis en jämställdhetsplan. Planen bör 

därefter implementeras, styras och kvalitetssäkras. Till sist ska utvärdering och uppföljning äga 

rum. Jämställdhetsplanen bör innefatta bland annat värdegrund, övergripande respektive mätbara 

mål, analyser och kartläggningar. Vidare ska planen beskriva hur och var uppföljning ska se, samt 

incitament till varför det ska arbetas med jämställdhet och likabehandling. (8) 

En värdegrund formas av faktorer såsom arv, social miljö, kultur och religion och sammanflätas 

med etik och moral. Värdegrunder kan ses som normer, värderingar och målsättningar. Därmed är 

dessa mer djuplodande än ett företags mål och visioner. Värdegrunden förmedlas i de moraliska 

uppfattningar som människor har och i de faktiska handlingar som utförs eller inte. (8) 
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3.1.4. Varför jämställdhetsarbete? 

 

Incitamenten till att bedriva ett jämställdhetsarbete kan ses ur flera perspektiv. Det affärsmässiga 

perspektivet fokuserar på ett företags kundbemötande samt utveckling av dess verksamheter 

liksom marknaden och varumärket. Detta möjliggör ekonomisk tillväxt och lönsamhet. Att vara 

en attraktiv arbetsgivare är ett annat perspektiv. Bland annat genom att skapa en inkluderande 

miljö som främjar mångfald och lika möjligheter till utveckling. Det innefattar att ta tillvara och 

behålla kompetenta medarbetare samt kvalitetssäkra rekrytering och lönesättning. Ett tredje 

perspektiv berör lagar och ingångna avtal till exempel diskrimineringslagar och kollektivavtal för 

att anknyta till grundläggande demokratiska rättigheter. (8) 

I dagsläget är en mängd företag medvetna om att varumärket kan stärkas och byggas genom 

personalen och dess arbete, så kallat employer branding. Varumärkets kraft kan bero på hur öppet 

företaget är för jämställdhet och hur mångfalden hanteras i företaget. I linje med detta arbetar 

många företag med Corporate Social Responsibility (CSR), företagens sociala ansvarstagande. 

Konceptet innebär att företag på frivillig basis inkorporerar sociala och miljömässiga aspekter i 

affärskontakterna. De sociala aspekterna omfattar bland annat mänskliga rättigheter, jämställdhet 

och antikorruptionsåtgärder. Det har visats att företag som arbetar med CSR får ett högre börsvärde 

och nöjda aktieägare. Därtill blir dessa företag mer attraktiva som arbetsgivare. (8) 

Samband mellan jämställda företag och dess lönsamhet påvisas forskning i från Nutek (10). Privata 

företag ser ett positivt resultat av jämställdhetsarbete i form av ökad produktivitet, kvalitet, 

leveranssäkerhet, bättre arbetsklimat och samarbete. (11) En genusmedveten ledning och styrning 

av företaget är således lönsam. 

(8) 
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3.2. Tidigare forskning 

 

3.2.1. Kvinnor i mansdominerade yrken  

 

Den könssegregerade arbetsmarknaden har studerats inom traditionellt mansdominerade yrken 

som brandväsendet, byggbranschen och speditörbranschen. I en kvalitativ studie undersöktes vilka 

svårigheter kvinnor inom dessa yrken upplevde och hur det hanterades. Det framkom att kvinnliga 

medarbetare generellt får ett bra bemötande och upplever trivsel på sina arbetsplatser. De mötte 

däremot svårigheter i form av sexistiska skämt och negativa kommentarer samtidigt som deras 

kompetens ifrågasattes. Kvinnorna i studien hanterade dessa svårigheter genom att göra motstånd, 

vilket ledde till att de feminiserades och därmed blev avvikande från den kollegiala 

sammanhållningen. I en kollegial logik måste kvinnorna anpassa sig efter männen för att upplevas 

som kollegor. 

(12) 

 

3.2.2. Kvinnliga tjänstemän i byggbranschen  

 

Kvinnliga civilingenjörers erfarenheter och upplevelser av arbetsvillkor, karriärmöjligheter samt 

karriärval har analyserats utifrån ett genusperspektiv. Frågeställningen grundades i varför kvinnor 

tenderade att lämna byggbranschen efter att ha genomgått en civilingenjörsutbildning inom väg-

och vatten. Den empiriska studien bestod av ett antal djupintervjuer med kvinnor där frågor om 

villkor, struktur och kultur ställdes. Studien visade att den historiskt traditionellt manliga 

byggbranschen verkade vara nästintill oförändrad, trots att branschen formellt sett varit tillgänglig 

för kvinnor i decennier. Kvinnorna upplevde att de fortfarande var pionjärer med mindre utrymme 

att arbeta på samma villkor som männen. Återkommande nämndes att de var en så kallad 

annorlunda minoritet med en synlig position, i vilken de upplevde motstånd samt ett utanförskap 

gällande makt, inflytande och status. (13) 

En otidsenlig bild av ingenjören visade sig vara kärnan i problemet. Bilden av den kompetenta 

ingenjören symboliserades av en problemlösande ensamvarg. En problematik uppstod då 

idealbilden inte överensstämde med dagens ingenjörsarbete som fordrar hög grad av samarbete. 

Den övergripande genusordningen i samhället underlättar för att den traditionella idealbilden av 

en kompetent civilingenjör upprätthålls och tillskrivs ett värde. Avslutningsvis bedömdes att 

orsaken till att kvinnorna lämnade byggbranschen var mångbottnad och komplex, men att det fanns 

förklaringar i de konsekvenser som byggbranschens norm, struktur och kultur bidrog till. 

Forskningen visade att förändring vad gäller jämställdhet potentiellt kan ske via den 

byggbranschens konsultsektor, som i studien ansågs vara mer öppen. (13) 
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3.2.3. Kvinnliga yrkesarbetare i byggbranschen 

 

I en jämförande studie belystes den fysiska, psykologiska och sociala byggarbetsmiljön utifrån ett 

kvinnligt respektive manligt perspektiv. Undersökningen i studien utfördes vid Bygghälsans 

forskningsstiftelse (BHF) och initierades av statistik som visade att bara var tionde kvinna som 

påbörjat en byggymnasieutbildning arbetade kvar i branschen en tid efter examen. Orsaken till 

detta var outforskad, men troliga förklaringar låg i den fysiska påfrestningen och en tuff attityd i 

branschen. (14) 

De studerade byggarbetsplatserna var utformade efter en manlig norm vad gällde fysisk belastning. 

Studien visade att både män och kvinnor upplevde byggyrket som fysiskt tungt. Däremot upplevde 

kvinnorna högre belastning än männen under en normal arbetsdag. Vad gäller den psykosociala 

arbetsmiljön skiljdes kvinnor och män endast åt gällande trivsel, där kvinnorna upplevde högre 

trivsel jämfört med männen. (14) 

Ackordsarbete belystes som en aspekt av den fysiska arbetsmiljön. På arbetsplatser där 

ackordsarbete bedrevs tvingades kvinnorna kompensera en lägre produktionshastighet. Det var 

tänkbart att kvinnorna kompenserade med bättre planerat arbete, annan arbetsteknik eller val av 

andra arbetsuppgifter. I linje med detta visade studien att kvinnor ensamarbetade i betydligt högre 

grad än männen. En tänkbar förklaring var att kvinnor aktivt valde ensamarbete då det 

möjliggjorde upplägg av arbetet efter egna fysiska förutsättningar. Studien visade även att många 

män ansåg att blandade arbetsgrupper skulle vara positivt för branschen, då det enligt dem skulle 

skapa ett mjukare klimat. (14) 

 

3.2.4. Kvinnliga tjänstemän inom byggbranschens produktion 

 

MentorBygg är ett nationellt mentorskapsprogram för kvinnor i Sveriges Byggindustriers 

medlemsföretag. Under 2014-2015 bedrevs ett projektarbete inom programmet med syfte att ge 

underlag till ett framtida arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla samt behålla kvinnliga 

medarbetare inom produktion för att på sikt öka andelen kvinnliga linjechefer i 

entreprenadföretagen. Det fanns hypoteser och förutfattade meningar till varför kvinnor lämnade 

produktionsledet i byggbranschen. Hypoteser om en jargong, att kvinnorna vantrivdes i rollen som 

platschef och arbetsledare eller att kvinnor inte hade intresse av att avancera inom produktionen. 

(15) 

Traditionellt sett sker linjerekrytering inom byggbranschen och i synnerhet inom produktionsledet. 

Tillvägagångssättet betraktas som prestigefullt och de chefer som avancerat på det här sättet 

uppfattas inom branschen som kompetenta. Det finns en motsättning mellan linjerekrytering och 

en strävan efter en jämnare könsfördelning med fler kvinnliga chefer. En problematik finns i att 

de kvinnor som äntrar produktionen väljer att göra karriärbyte och lämna produktionsledet, vilket 

medför att de blir mindre attraktiva till högre chefspositioner. (15) 
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Antalet deltagande i projektet var 39 av 56 tillfrågade, varav alla kvinnor som lämnat 

produktionen. En majoritet motsvarande 45 procent hade högskoleingenjörsutbildning, näst 

vanligast var civilingenjör, följt av examen från gymnasiet. Merparten hade haft befattningar som 

arbetsledare, entreprenadingenjörer och platschefer, och gemensamt för de tillfrågade var att de 

hade tydliga chefs- och ledarambitioner. Majoriteten hade därefter bytt till en tjänst som 

projektledare i konsult- och beställarled. (15)  

Det mest positiva med produktionen uttrycktes vara stark lagkänsla, skapandet av en bestående 

produkt, tydliga gemensamma projektmål samt ett mångsidigt arbete. Mindre positiva faktorer var 

stress, bristfälligt ledarskap, oflexibla arbetstider samt en tuff miljö med tungt arbete och hård 

attityd. Anledningen till att kvinnorna lämnade produktionen grundades främst i ett bristfälligt 

ledarskap, utvecklingsbegränsning eller en konflikt mellan arbetsliv och familjeliv. Det visades att 

majoriteten slutade efter 3-5 år. Huvudsakliga faktorer som fått de tillfrågade att stanna var flexibla 

arbetstider, bättre ledarskap, utvecklingsmöjligheter och nya arbetssätt. (15)  
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3.3. Peabs kärnvärden – JUPP 

 
I likhet med andra företag har Peab egna kärnvärden som förkortas med JUPP (Jordnära, 

Utvecklande, Personliga, Pålitliga). Kärnvärdena beskriver hur Peabs anställda är som personer, 

hur de jobbar, vad de kan åstadkomma och hur de vill uppfattas. Enligt Peab vilar varumärket på 

medarbetarna och i hur de agerar i enlighet med kärnvärdena. För att nå konsensus om hur 

kärnvärdena ska tolkas och vilka förväntningar som finns på anställda, har Peab beskrivit 

kärnvärdena i JUPP, och därtill framarbetat en ledarskaps- och medarbetarprofil med utgångspunkt 

i nedanstående kärnvärden. JUPP genomsyrar således medarbetar- och ledarskapsprofilen enligt 

devisen ”Fötterna i historien – hjärtat i JUPP – blicken framåt”. (16) 

 

Jordnära  

 

Peab ska arbeta nära kunderna. Innan uppdrag åtas ska Peab veta att det finns tillgångar till de 

resurser som ett bra arbete kräver. Peab ska kännetecknas av ett jordnära arbetssätt med korta 

beslutsvägar och en lyhördhet för kunders intressen. 

 

Utvecklande 

 

Peab ska vara nyskapande, flexibla samt ständigt förbättras. Peab ska tillvarata medarbetares 

kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Peab 

vill se engagerade medarbetare som är delaktiga i verksamheten samt medverkar till en positiv 

utveckling. I Peab ska medarbetare ha möjlighet att påverka arbetssituationen. 

 

Personliga 

 

Peab ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med kunder och 

leverantörer ska Peab skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Peab ska verka för att 

arbetsuppgifter ska vara förenliga med familj och fritidsintressen. Peab vill att bra kommunikation, 

god stämning och respekt för individen ska finnas i företaget. 

 

Pålitliga 

 

Peabs kunder ska känna trygghet när de anlitar Peab. Det innebär att Peab alltid ska uppträda med 

god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Peab ska ha en god planering, göra rätt från början, 

eliminera risker och hålla utlovade tider. Peab ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga 

teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen. 
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3.4. Peabs informations- och kommunikationskanaler 

 
Peab har ett gemensamt intranät för samtliga affärsområden. Intranätet, som är tillgänglig för 

anställda, benämns Planket. På Planket återfinns bland annat verksamhetsdokument, kärnvärden 

och organisationsscheman. Här finns ett nyhetsflöde som flera gånger dagligen uppdateras med 

alltifrån vunna projekt till nyanställningar. (17) 

Förutom nyhetsarkiv med tillhörande kommentarsfält, finns dokument för krishantering och som 

nyanställd på Peab finns möjlighet till en digital introduktion på intranätet. Ytterligare ett verktyg 

som återfinns på Planket är ”Vem är vem?”, en sökmotor där anställda inom koncernen presenteras 

med bland annat bild, yrkestitel och kontaktuppgifter. (17) 

Peabs regioner Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2 publicerar sedan en tid ett nyhetsblad för att uppdatera 

medarbetare kring händelser och aktiviteter inom regionen. Bladet skickas per post till samtliga 

yrkesarbetare och per mejl till tjänstemän en gång varannan månad, jämförelsevis med tidigare då 

det var återkommande varje månad. Regionbladet, som även publiceras på Planket, innefattar 

regionchefens förord samt information från koncernen och regionen. I Regionbladet kan 

medarbetare läsa om bland annat kursinformation, nya- och avslutade anställningar, nya rutiner 

samt arbetsmiljö och miljö.  
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3.5. Peabs handlingsplaner 

 
Peab utformade under våren 2015 tre handlingsplaner enligt nedan. Syftet med dessa var bland 

annat att tydliggöra Peabs kärnvärden JUPP, främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka 

trakasserier och kränkande särbehandling. Vidare konkretiserar planerna vad företaget står för och 

tar avstånd ifrån. De innehåller exempelvis aktiva åtgärder, begrepp och definitioner.  

Dessa planer reviderades senare under samma år för att våren 2016 publiceras i en ny, mer 

omfattande version. Det som tillkommit i revideringen är bland annat ett förord med underskrift 

av VD samt företagets kärnvärden, JUPP, handlingsplanerna kan nu anses vara en förlängning av 

kärnvärdena. I linje med Peabs grundläggande värderingar som ett verktyg i utvecklingsarbetet 

”från störst till bäst”, en devis som kommunicerats ut både via interna och externa kanaler. 

 

 Likabehandling i Peab – Plan för lika rättigheter och möjligheter 

 

 Mot diskriminering i Peab – Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling 

 

 Likabehandling i Peab – Lika rättigheter och möjligheter 

 

 

Likabehandling i Peab – Plan för lika rättigheter och möjligheter 
 

Handlingsplanen för lika rättigheter och möjligheter i Peab inleds med att ’alla människors lika 

värde’ är en självklarhet det vill säga att alla oavsett kön, bakgrund, religion eller sexuell 

läggning ska ha samma möjligheter inom företaget. VD Jesper Göransson har sammanfattat 

förordet till ’Planen för lika rättigheter och möjligheter i Peab’ och redogör som representant för 

ledningen att det handlar om ett utvecklingsarbete och en stor utmaning, för Peab precis som för 

hela branschen.  

Jesper Göransson skriver att samtalet haft stor betydelse och att dialog en är självklarhet i det 

ständiga arbetet mot en arbetsplats som kännetecknas av jämställdhet och mångfald. Han nämner 

arbetet som ett prioriterat fokusområde, att det handlar om att ta ställning, leda med konsekvens 

och tydlighet samt leva som man lär.  

Avslutningsvis skriver Peabs VD att det handlar om att utgå från företagets kärnvärden, JUPP. 

Efter förordet kommer läsaren i kontakt med företagets kärnvärden, JUPP, vilka i handlingsplanen 

benämns som fundamentet i företaget. De genomsyrar verksamheten, styr och verkar som 

vägledare i arbetet.  
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Övergripande mål för lika rättigheter och möjligheter inom Peab: 

 Rätten att vara sig själv 

 

 En spegling av samhället 

 

 Lika rätt till möjligheten att växa  

 

 Rekrytering utifrån kompetens och lön efter prestation 

 

 Nolltolerans 

 

’Planen för lika rättigheter och möjligheter’ förankras i Diskrimineringslagen (2008:567) och utgår 

ifrån de sju diskrimineringsfaktorerna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder.  

 

Peabs plan täcker samtliga diskrimineringsgrunder och i denna tydliggörs även omfattningen, att 

alla bolag och medarbetare inom Peabkoncernen liksom att förbudet mot diskriminering även 

gäller elever, praktikanter, inlånad/inhyrd personal eller arbetssökande. Planen betonar lagens 

innebörd om aktiva åtgärder och ett systematiskt arbete samtidigt som grundtanken om alla 

människors lika värde framhålls. 

Planen redogör även för ansvarsfördelningen av arbetet och lyfter att antal punkter med mål och 

aktiva åtgärder, däribland: 

 Arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

 

 Förvärvsarbete och föräldraskap 

 

 Trakasserier och kränkande särbehandling 

 

 Kompetensförsörjning  

 

 Lönefrågor 

 

Peab skriver vidare i handlingsplanen om att ta ansvar, vare sig det handlar om ett 

utvecklingssamtal eller nästa generations medarbetare via företagets gymnasieskola.  

Avslutningsvis summeras planen i meningen ’samarbete, transpararens och samsyn skapar 

förutsättningar’. Ansvaret hos ledningen lyfts åter liksom vilken riktning Peab som företag tagit 

sikte på. Det står om förutsättningarna för att nå målen och värdet av ett kontinuerligt, vardagligt 

arbete. En återkommande term i planen är transparens liksom vikten av att föra en dialog och 

informera medarbete om dokument samt utvecklingsprogram.  
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Mot diskriminering i Peab – Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling 

I planen mot kränkande särbehandling finns definitioner på kränkningar, trakasserier och sexuella 

trakasserier. Peab exemplifierar och tydliggör att det handlar om den enskilda individens 

uppfattning av vad som är kränkande som i sin tur avgör och skriver därefter om ansvaret vid 

eventuella händelser. Här betonas vikten av ett förebyggande arbete och samtidigt finns åtgärder 

tydligt punktade om incidenter inträffar. Alla åtgärder nedan ska enligt företaget ske i samråd med 

den utsatte och normalt även med personalfunktion. Det klargörs att vid allvarliga kränkningar ska 

disciplinära åtgärder vidtas gentemot den person som utfört kränkning och vid eventuell 

polisanmälan ska den utsatte stöttas av chef. 

1. Utreda, vid behov åtgärda samt följa upp händelsen. Även klargöra möjligheter till stöd 

från Personalfunktion och facklig organisation. 

 

2. Tydliggöra att ärenden behandlas på ett diskret sätt samt att inga åtgärder kommer 

påbörjas utan den utsattes godkännande.  

 

3. Se till att den utsatte får socialt stöd och/eller ges möjlighet till professionell hjälp. 

 

4. Efter överenskommelse samtala enskilt med berörda personer och tydliggöra den 

nolltolerans som råder. Kritik bör här vara saklig. 

 

5. Undvika personliga åsikter och löst grundade antaganden samt försöka hitta 

bakomliggande orsaker. Ställa sig frågan om organiseringen av arbetet påverkar.  

 

6. Påtala skyldigheten om att alla ska medverka för att skapa ett gott arbetsklimat. 

 

7. Dokumentera händelseförloppet. 

 

I planen finns även rubriker riktade till anställda som utsätts för kränkande särbehandling eller 

utsätter andra för sådant. Det blir härigenom tydligt hur man ska agera oavsett iblandning i 

eventuella kräkningar och/eller trakasserier samt att det råder nolltolerans. 
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Likabehandling i Peab – Lika rättigheter och möjligheter 

Den tredje och sistnämnda planen ’Likabehandling i Peab’ utgår från fyra punkter. Det är korta 

och kärnfulla dokument som kan sättas upp på arbetsplatser. Likabehandling i Peab koncentrerar 

’Planen för lika rättigheter och möjligheter i Peab’ och kan sammanfattas enligt nedan: 

 

 Lika rätt att vara sig själv 

 

 Lika rätt till möjligheter att växa 

 

 En spegling av samhället 

 

 Rekrytering utifrån kompetens och lön efter prestation 
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4. Faktainsamling  

4.1. Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden bestod av en elektronisk enkät med anonymt deltagande. 

Enkätundersökningen tillämpades i syfte att verifiera intresse, engagemang och kännedom i frågan 

om jämställdhet. 

 

4.1.1. Urval av respondenter 

 

Urvalet av respondenter begränsades till tjänstemän inom regionerna Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2 

på Peab.  

 

4.1.2. Tillvägagångssätt 

 

Enkätfrågor utformades med fokus på intresset för och uppfattningen kring ett mer jämställt Peab, 

samt för att samla in åsikter och tankar. Enkäten utformades med hjälp av Google Formulär och 

skickades ut via mejllistor till region Bygg Öst 1 (2016-04-08) och Bygg Öst 2 (2016-04-12) med 

efterföljande påminnelse. Vid enkätutskicket ingick 190 respondenter i Bygg Öst 1 och 159 

respondenter i Bygg Öst 2.  

 

4.1.3. Frågor 

 

Enkäten inleddes med formella frågor om kön, ålder, region, yrkesposition samt tid i branschen 

respektive Peab. Alla frågor förutom en var obligatoriska. Majoriteten av frågorna hade 

svarsalternativ och tre frågor hade fritextsvar. Fritextfrågorna var breda och handlade om hur 

arbetsklimatet upplevdes samt hur jämställdhetsarbete eventuellt kan förbättras på Peab. 

Enkätundersökningen innefattade även frågor om Peabs regionblad och handlingsplaner för att se 

till användandet av dessa. 
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4.2. Kvalitativ metod  
 

Den kvalitativa metoden i examensarbetet bestod av 13 personliga intervjuer med totalt 14 

respondenter. Syftet med intervjuerna var att fånga upp olika perspektiv, synsätt och tankar kring 

frågeställningen.  

 

4.2.1. Urval av respondenter 

 

Urvalet av respondenter var ändamålsenligt, det vill säga att de inte var slumpmässigt utvalda.  

13 av respondenterna är anställda inom Peab varav två är fackliga representanter och en är anställd 

på annan region. En av det totalt 14 respondenterna är extern. De två sistnämnda kan anses mer 

initierade i ämnet, då de arbetar med jämställdhetsfrågor, kompetensutveckling och 

kompetensförsörjning. De respondenterna som är anställda inom Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2 

varierar med avseende på yrkesposition, ålder, kön och tid inom byggbranschen respektive Peab. 

Förteckning av respondenter med variation på kön och region. Sammanfattning av intervjuer 

efterföljer rapporten i bilagor. 

 Två arbetschefer 

 

 Två arbetsledare 

 

 Två yrkesarbetare 

 

 Två platschefer 

 

 Två fackliga representanter  

 

 Två tjänstemän inom produktion 

 

 Två experter inom jämställdhetsfrågor:  

 

- Maria Hernroth, VD för Peabskolan och kompetensförsörjare 

 

- Paula Lejonkula, mångfaldsexpert på Sveriges Byggindustrier 
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4.2.2. Tillvägagångssätt 

 

Näringslivskontakten på Peab hade i egenskap av personalsamordnare sett ut ett antal frivilliga 

respondenter för intervju. Respondenterna kontaktades via telefon och tid för intervju bestämdes. 

I telefonkontakten presenterades ämnet och frågeställningen brett, ingen av respondenterna fick ta 

del av frågorna i detalj innan intervjutillfället. Anledningen var att undvika tillrättalagda svar och 

få ärliga tankar och svar, samt för att ge samtliga respondenter samma förutsättningar. Anonymitet 

erbjöds till samtliga respondenter. 

Inför intervjutillfället utformades ett intervjumanus anpassat efter respondenternas respektive 

yrkesposition. Alla utom tre intervjuer spelades in varpå de transkriberades och sammanfattades. 

Intervjuernas längd varierade mellan 20-50 minuter. Därefter gjordes en tvärstudie för att 

kategorisera gemensamma och återkommande ämnen som redovisas i resultatet. 

Intervjusammanfattningar och intervjuguider efterföljer i bilagor till rapporten. 

 

4.2.3. Frågor 

 

Intervjuerna inleddes med mer generella frågor och avslutades med mer konkreta frågor som 

berörde frågeställningen. Frågorna var öppet formulerade för att i allra högsta grad undvika 

ledande frågor och inte bekräfta förutfattade meningar.  
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5. Resultat 

5.1. Enkätresultat 

 
Enkätundersökningen gav en svarsfrekvens på 54 % där 188 av 349 tillfrågade deltog från Peabs 

regioner Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2. Enkäten omfattande 16 frågor där de 15 första var 

obligatoriska. 

Frågorna i enkäten kan kategoriseras i fem delar: 

 Presentation av enkätdeltagare 

Innefattande bland annat kön, ålder, yrkesroll och erfarenhet av branschen. 

 

 Befintliga kommunikationskanaler 

Peabs gemensamma handlingsplaner samt nyhetsblad för respektive region. 

 

 Jämställdhetsarbete 

Egna erfarenheter och inställning i jämställdhetsfrågan. Tankar om byggbranschen i stort 

och den enskilda arbetsplatsen samt en fråga om eventuell särbehandling. 

 

 Arbetsklimat 

Upplevelse av arbetsklimat på en skala 1-5. 

 

 Fritextfrågor 

Tre fritextfrågor varav den sistnämnda frivillig. 

- ”Tycker du att det finns förbättringar att göra på din arbetsplats vad avser 

arbetsklimatet?”  

- ”Har du idéer kring hur man kan arbeta med jämställdhet på din arbetsplats?” 

- ”Lämna gärna övriga synpunkter och tankar.” 

 

 

5.1.1. Presentation av enkätdeltagare 
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5.1.2. Befintliga kommunikationskanaler 
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5.1.3. Jämställdhetsarbete 
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5.1.4. Arbetsklimat 
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5.1.5. Fritextfrågor 

 

”Hur upplever du arbetsklimatet på din arbetsplats? Ange på en skala 1-5.” 

På fritextfrågan som behandlade om och hur arbetsklimatet kan förbättras deltog 144 respondenter 

varav 15 stycken svarade ”Nej”, 13 stycken ”Ja” och 16 stycken valde att passa.  

Den allmänna uppfattningen kring deltagarnas arbetsklimat är att det kan förbättras samt att 

utmaningen ligger i hur man genomför förbättringarna. Flera deltagare belyser den psykosociala 

arbetsmiljön och nämner att frågan ofta hamnar i skymundan bakom andra beslut som anses vara 

viktigare i stunden. Det talas om en fråga som alltid är aktuell. 

 

En stor andel i resultatet tycker att klimatet inom regionerna är mycket bra. 

”Har aldrig jobbat på ett företag som tar detta på så stort allvar som Peab.” 

 

En del anställda kommenterar vad de benämner ”jargongen”, att det kan vara lite för mycket grova 

skämt, en rå stämning och taskig attityd som oftast tar sig uttryck i olämpliga kommentarer. 

Gemensam uppfattning är att det är något som inte hör hemma på arbetsplatsen.  

 

”Det är inte så att folk är menade att vara elaka men attityden är ganska hård och 

grabbig ute i produktionen. Vad jag har hunnit se uppskattas det av många både 

hantverkare och tjänstemän när man visar lite mer känslor och mycket feedback, 

inte minst den positiva som många gånger saknas!”  

 

 

Ledning och ledarskap är två återkommande ord i enkätundersökningen i samband med 

arbetsklimat, engagemang och tydlighet likaså. Generellt eftersöker respondenterna tydliga 

riktlinjer i alla led och även kommunikation i form av återkoppling och löpande information.  

 

”Bättre kommunikation från ledningen”  

 

”Mer feedback och arbetschef ska vara mer engagerad” 

 

”Att frågor ständigt lyfts och att chefer vågar ta tag i problem”  

 

”Närmsta chef (arbetschef) är den som påverkar arbetsklimatet allra mest.” 

 

”Att chefer tar ansvar för att ledarskapet ute på arbetsplatserna inte är destruktivt, 

att jobba med den psykosociala arbetsmiljön så att arbetsbelastning och stress inte 

tär…” 
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Det mest frekvent använda ordet i samband med ledarskap är tydlighet. Vikten av tydlighet 

uttrycktes i enkätundersökningen i fler sammanhang. Flera respondenter eftersöker tydlighet, 

alltifrån arbetsroller och arbetsbeskrivningar till informationsflöden och övriga direktiv. Tydlighet 

efterfrågas av olika anledningar och i olika sammanhang; för att spara resurser, effektivisera 

samarbetet eller för att markera eventuella överträdelser. 

 

”… undvika att flera springer på samma boll.”  

 

”Internmöten, arbetsfördela och arbetsbeskrivningar”   

 

”Det måste markeras tydligare om man överträder våra riktlinjer för hur man får 

bete sig mot varandra.”   

 

I enkätundersökningen uttrycker respondenter tankar om ”entreprenörer i entreprenörskapet” 

alternativt ”öar i landskapet”. Givet är att regionerna Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2 delas i segment 

via AC-grupper, projekt och enskilda byggarbetsplatser. I enkätundersökningen redovisades 

åsikter om samarbetet med två utgångspunkter; samarbetet på öarna eller samarbetet mellan öarna.  

”Tajtare organisation på arbetsplats med personal som följer med under hela 

byggtiden ger bättre laganda och skapar mer ansvarskänsla.” 

 

”Få mer VI-attityd än NI-attityd” 

 

”Fler gemensamma aktiviteter mellan stab och linje” 

 

”Se till hela projektets/arbetsplatsens bästa istället  

för att fokusera på delprojekt/grupper.” 

 

 

Allmänt skriver respondenterna att de vill känna delaktighet i hela verksamheten och öka 

förståelsen för sina medarbetare, dess arbetsuppgifter liksom yrkeserfarenhet. Flera tror att 

arbetsklimatet skulle bli bättre om uppgifter fördelades i större utsträckning, då arbetsbelastningen 

inom organisationen kan variera. 

 

”Förståelse mellan yrkesgrupper och arbetsuppgifter” 

 

”Arbeta för att alla känner delaktighet i verksamheten” 

 

”Engagera både yrkesarbetare och tjänstemän i samma frågor” 

”Ibland kan det kännas att vi sitter en bit ifrån varandra. Det beror på att 

arbetsgruppen är fragmenterad på grund av utlokalisering på olika arbetsplatser.” 
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Respondenter resonerade kring kommunikationens betydelse för ett förbättrat arbetsklimat.   

 

”Det finns definitivt saker att göra, bara en sådan sak att faktiskt prata om vad som 

händer i verkligheten och reflektera över hur dessa händelser kan upplevas på 

olika sätt” 

”Att reagera när man ser eller hör att någon inte behandlas på ett korrekt sätt tror 

jag är väldigt viktigt och att ämnet hela tiden finns på agendan. Det är inget man 

slutar jobba med…” 

 

”Arbetsplatsträffar några dagar i veckan så att alla vet vad alla gör och hur vi 

håller tidplan.” 

”Färre stängda kontorsdörrar genererar spontana ’snabbmöten’ med flera 

involverade samt att informationsflödet inte exkluderar någon.” 

 

”Hitta bra förebilder som ska handleda de yngre samt så de får ett bollplank för att 

bli trygga på sin arbetsplats. Trygghet är grunden till en bra arbetsplats och ett 

bra klimat.” 

 

”Kommunikation är ofta svårt.”   

 

”Man kan uppleva samma sak olika.” 

 

 

Ett antal deltagare har angivit konkreta, enskilda förslag på hur arbetsklimatet kan förändras och 

förbättras. Nedan följer ett axplock: 

 

”Se till att hålla arbetsplatsen fri från klotter”     

 

”Omplacera personer som har hamnat på fel plats” 

 

”Byt ut mindre bord på arbetsplatser till större för ökad gemenskap, 

kontorslandskap och mer öppna dörrar mellan rummen”  

 

”Det behövs en förändringsvilja. Eventuellt kanske vi kan samla kvinnor för att 

göra en analys om vi har problem och hur vi ska jobba med dessa.” 

 

”Flexiblare arbetstider”      

 

”Kick-off”      
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En stor andel av enkätundersökningens deltagare talar om ackordet som ett hinder i utvecklingen 

av arbetsklimatet. Flera menar att månadslön för yrkesarbetare skulle underlätta samarbetet mellan 

yrkesgrupper och skapa en mer trivsam arbetsplats och en del skriver att ackordet motverkar en 

”vi-känsla”.  Generellt efterfrågas ett tätare samarbete mellan yrkesarbetare och tjänstemän.  

”Ackordssystemet bidrar till ett försämrat arbetsklimat, har jobbat med parametrar 

istället för ackord tidigare vilket skapade ett mycket bättre arbetsklimat.” 

 

”Ackordet borde tas bort så att man främjar ett lugnare tempo där man kan 

fokusera på kvalitét istället för kvantitet. Det skapar en avsevärt bättre psykosocial 

och fysisk arbetsmiljö för samtliga, såväl yrkesarbetare som tjänstemän.” 

 

 

Ett antal respondenter skriver att ackordet skyndar på en redan jäktad bransch då respondenterna 

upplever att dagens projekt är mer tidspressade än tidigare. 

 

”Minska stressen genom att öka byggtiden.”     

 

”Säkerställa rimliga produktionstider.”         

 

”Det är alltid stress mellan arbetsgrupper, vilket gör att det ofta uppkommer 

onödigt tjafs och bråk på grund av att någon har hamnat lite efter i 

tidsplaneringen.” 

 

”Minska stress genom mer realistiska tidplaner. Fler kvinnor skulle nog också leda 

till bättre ordning och struktur generellt.” 

 

Övriga tankar om arbetsklimat i relation till jämställdhet redovisades. 

 

”Skulle vara intressant om det fanns mer kvinnlig produktionspersonal det vill 

säga arbetsledare/blockchefer/platschefer.” 

 

”Förbättringar finns det alltid; mer balans i könsfördelningen ger ett lugnare och 

mer samlat klimat men i grunden handlar det om att respektera varandra.” 
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”Har du idéer kring hur man kan arbeta med jämställdhet på din arbetsplats? Ge gärna 

exempel!” 

 

På frågan om hur jämställdhetsarbete kan bedrivas på arbetsplatsen gav majoriteten av de 

tillfrågade förslag och synpunkter av olika karaktär. Deltagandet bestod av 144 respondenter varav 

ett bortfall motsvarande 44 respondenter som svarade antingen ”Nej”, ”Vet ej” eller valde att passa. 

 

Flera respondenter ser positivt på ett utvecklat jämställdhetsarbete, nedan följer ett axplock av 

kommentarer. 

”Jag tror det viktigaste är att skapa en kultur av respekt för allas arbete och kompetens, 

då kommer jämställdheten på köpet.” 

“Den största effekten tror jag fortfarande fås av att ta in fler kvinnor. Jag är dock helt 

emot kvotering vilket innebär att vi behöver få fler kvinnor som söker sig hit. Smartare 

marknadsföring och bra marknadsmässiga löner lockar bra medarbetare.” 

“Att ta in fler kvinnor och satsa på att nå dem tidigt i utbildningen och erbjuda praktik, 

då har vi dessutom möjlighet att påverka deras val av inriktning så den stämmer med vår 

verksamhet. Fler kvinnor leder automatiskt till en ökad jämställdhet. Prata om ämnet och 

genomföra seminarier och workshops är också en bra väg att gå.” 

“Styrelsen för Peab till exempel borde föregå med gott exempel och ha fler kvinnor.” 

“Gärna fler kvinnor i ledande positioner, arbetschefer och platschefer, arbetsledare men 

även på hantverkarsidan som lagbasar. Viktningen mellan män och kvinnor är nyckeln 

tror jag.” 

”Tror att grundtanken är det viktigaste. Vad jag har sett så är det svårt att som tjej få 

samma respekt som killar. Vi får den tyvärr inte lika fort och jag upplever att vi får 

kämpa lite mer. Jag drivs utav att få en utmaning och tycker att det är kul. Att se till att 

cheferna är de som är väl införstådda med jämställdhet är det viktigaste och har du bara 

det så kommer det andra med tiden. Jag tror det helt enkelt behövs mer tjejer i branschen 

och några år för att det ska bli helt bra.” 

 

Lösningen på hur kvinnor ska attraheras till byggsektorn, tror många respondenter ligger i en mer 

uppdaterad marknadsföring av företaget och branschen bland annat genom kvinnliga 

ambassadörer som i ett tidigt skede är ute på skolor med syfte att attrahera nyutexaminerade 

kvinnor till byggbranschen.  

”Vi måste bli bättre på att attrahera kvinnor och som en del av detta måste man börja 

lyfta fram de här jobben i skolorna. Samtidigt som man slår hål på bilden av att det rådet 

ett hårt och tufft arbetsklimat i branschen. Jag upplever att byggbranschen har mycket 

mer ’högt i tak’ och ödmjuk attityd än de flesta andra branscher jag varit i. Även viktigt 

att framhäva att det är en stimulerande och varierande arbetsmiljö som istället erbjuder 

stor personlig utveckling.”  

”Genom att belysa och diskutera jämställdhet kan man få bort mycket av trångsyntheten 

som finns i byggbranschen.” 
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”Praktikanter av båda könen! Största problemet som byggbranschen har är rädslan för 

den maskulina testosteronkulturen som många tror byggbranschen har. Det är inte helt 

osanning, men kanske överdriven. Vi måste sprida detta till alla så de vågar sig hit!”  

 

 

Tankar om hur Peab kan arbeta med jämställdhet internt delgavs, enligt nedan. 

”Kommunikation – utbilda och informera. Utkräva ansvar, se till att överträdelser 

kraftigt beivras. Det är extremt viktigt att det för ett företag som Peab finns en 

nolltolerans mot kränkning och diskriminering av alla slag.” 

”Hårdare reprimander och tydlig information kring vad som faktiskt inte är ok. I 

byggbranschen finns en jargong som är ’helt normal’ och som beror på att många aldrig 

har jobbat i någon annan bransch och därmed tror att det är ok att prata och bete sig på 

ett visst sätt.” 

“Vara ännu tydligare, som arbetsgivare, med att det är nolltolerans på kränkande 

kommentarer mot kvinnor, även när det är på ‘skoj’.” 

”Medvetenhet, påminnelser, ta upp vid inskrivning och på möten. Platschef och 

arbetschef måste sätta ribban.” 

“Utbilda/informera - gärna i lättsam form med många tydliga exempel och 

diskussionspunkter. Jag tror det tar tid att ändra personers synsätt och även beteenden 

men genom att använda oss av ögonöppnare, ambassadörer för frågorna och ‘lätt 

intjatning’ tror jag det går! Jämställdhet mellan kön är en parameter men även 

mångfaldsfrågor såsom utbildning (nivå och inriktning), etnicitet, religiös inriktning och 

ålder är viktiga faktorer. Känns som vi är på gång men vi kan ändå öka. Vi måste 

anpassa företaget till hur vår omvärld ser ut och så klart även våra beställare. Allt blir 

bättre om vi har mångfald - annars stagnerar vi!” 

 

Förslag på praktiska lösningar i frågan uttrycks nedan. 

“Göra branschen mer attraktiv så rätt folk (både kvinnor och män) söker sig hit. När väl 

personen är anställd så behövs en tät dialog med den nyanställde så hen hittar sin roll... 

trivs du, vill du ha mer ansvar, mindre ansvar, utbildningar och så vidare. Att kasta ut 

folk på arbetsplatsen utan att ha en bra introduktion och täta uppföljningar tror jag inte 

på.” 

”Erbjuda flexibla arbetstider som går att kombinera med familjeliv, detta skulle även 

gynna männen i branschen så att det ger en trevlig, jämställd arbetsplats. Många som 

har familj väljer bort byggbranschen på grund av att arbetstiderna är svåra att ändra.” 

“Till exempel vid utlåning av skor på arbetsplatser, finns det sällan mindre storlekar.” 

“Att planera för både kvinnor och män vid etableringsskedet avseende omklädningsrum, 

duschar med mera, så ingen ska behöva känna sig obekväm.” 

 

  



41 
 

”Lämna gärna övriga synpunkter och tankar i fältet nedan.” 

Enkäten avslutades med en frivillig fråga där deltagare gavs möjlighet att lämna övriga synpunkter 

och tankar. En del av svaren berör kvotering vilket flera ställer sig kritiska till.  

”Den med bäst kompetens för uppgiften ska anställas. Är det en man är det en man, är 

det en kvinna är det en kvinna. Ska det kvoteras/anställas på grund av kön hindrar detta 

kanske den med mest bäst kompetens från att bli anställd.”  

”Rätt kompetens på rätt plats oavsett genus.” 

“Vad för kön som utför dom olika sysslorna har jag ingen synpunkt på. Det som är viktigt 

är att vi lämnar rätt produkt i rätt tid till kund, samt att det genererar en vinst till Peab.” 

 

Ackordslönens inverkan på en jämställd arbetsplats berördes. 

”Om man skall kunna få ut kvinnor, lärlingar, nyanlända i produktionen är det så att 

man behöver ändra systemet i grunden. Ackordet måste bort annars får inte de som inte 

har förutsättningen att springa genom momenten någon chans.” 

 

Arbetsklimatet likaså. 

”De få gånger vi haft kvinnliga medarbetare på byggen, så blir det en mycket ’bättre’ 

stämning. Hoppas det blir mycket mer jämt fördelat i framtiden!” 

 

Reflektioner kring hur kvinnor kan attraheras till produktionen. 

”Eftersom branschen är väldigt förändringsobenägen tror jag att jämställdheten får 

hjälp av om man kan attrahera fler kvinnor ut i projekten, till byggarbetsplatsen. Det 

finns många kvinnor i byggbranschen, men de söker sig ofta till ’BackOffice-funktioner’ 

(kontor, konstruktion, arkitektur m.m.). Man bör börja tidigt, redan i grundskolan att 

göra ’reklam’ för byggindustrin och gärna produktionen.” 

 

Några resonerade kring bilden av byggbranschen och dess utveckling. 

”Det är intressant, byggbranschen kämpar med jämställdhetsfrågan och fler kvinnor. 

Andra branscher verkar kommit så mycket längre. De arbetar numera mer brett med 

frågan om en arbetsplats för alla oavsett kön, uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

sexuell läggning, ålder etc.” 

”Jag tycker man borde försöka tackla stereotyper och fördomar kring bygg branschen i 

tidig ålder (dagis). Då kommer det finnas ett större intresse när man kommer upp i 

gymnasienivå.” 

  



42 
 

5.2. Tvärstudie 

 

5.2.1. Varför lämnar kvinnor produktionen? 
 

Flertalet intervjurespondenter bekräftar indikationen om att kvinnor tenderar att lämna 

produktionen efter relativt kort tid, vilket faktorer enligt nedan kan förklara. 

Arbetstid 
 

Ett antal respondenter problematiserar arbetstiden och menar på att det är en låst modell som kan 

vara en bidragande faktor till att kvinnor lämnar produktionen. 

En arbetsledare diskuterar arbetstiden i produktionen som begränsande för flexibiliteten. 

Respondenten resonerar kring att många kvinnor i samband med exempelvis familjebildande 

övergår till en tjänst utan direkt koppling till produktionen av just den anledningen. Respondenten 

har däremot förståelse för arbetstiderna och att de fyller en funktion. ”Du är ju värdelös som 

arbetsledare om du inte är där när produktionen sker.” Den låsta arbetstiden kopplar respondenten 

till det faktum att projektens yrkesarbetare i stor utsträckning arbetar på ackord. ”På tjänstemän 

kanske det skulle kunna gå och lösa [med mer flexibla arbetstider], men inte för yrkesarbetare för 

de har ju sina tider och jobbar på ett ackord i ett lag. Hela laget måste göra samma lika, för 

annars sticker det i ögonen. Det funkar ju inte, de skulle aldrig tolerera det inom sitt lag även om 

det gick att ta en halvtimme hit och dit.” (Bilaga 4) 

En arbetschef på företaget ser även detta samband mellan ackordsarbete och arbetstid, samt att det 

kan utgöra en konflikt mellan arbetsliv och privatliv. Med mångårig erfarenhet från byggbranschen 

ser respondenten att det finns en historisk mentalitet kring sättet att arbeta och arbetstiderna. ”Var 

man borta då för att man skulle lämna och hämta ungar, då fick ju laget mindre producerat och 

därför mindre betalt. Det var ju inte accepterat och det sitter fortfarande kvar. Det sitter nog kvar 

lite på tjänstemannasidan också, om man är arbetsledare så måste man 06.30 vara förberedd och 

redo och stå där ute och leda trupperna. Då kan man inte komma klockan sju, halv åtta när allting 

är igång redan. Jag löser det själv genom att jag hämtar barnen istället.” (Bilaga 3) 
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Arbetsklimat 
 

Vad gäller arbetsklimatet uppger en yrkesarbetare att det är tufft, och menar att ”surret där ute” 

stundtals kan vara hårt. I stort ser respondenten en skillnad i trivsel mellan större och mindre 

projekt. I regel blir det ett bättre arbetsklimat och högre trivsel i mindre projekt, då 

sammansvetsningen i laget blir mer påtaglig och viktig. Att det inte finns en anonymitet i lika hög 

grad som på stora projekt, ser respondenten som en anledning till att var och en tar ansvar och 

beter sig professionellt mot varandra. (Bilaga 10) 

En annan respondent anser att just omfattningen av större projekt bidrar till en negativ spiral av 

stress. Den pressade situationen som respondenten beskriver i dagens läge, härleder han främst till 

att ackordsarbete används. I mindre projekt upplever respondenten att arbetsklimatet i alla 

avseenden är bättre. Vidare ser respondenten en problematik i ackordsarbetet och anser att det 

bidrar till att det exkluderar kvinnlig arbetskraft och i övrigt försvårar för nyanställda. 

Respondenten menar att arbetsbördan och stressen blir för stor för oerfarna nyanställda som 

”kastas in i för stora roller” i för stora projekt, där ackordsarbete också tillämpas. (Bilaga 12) 

 

En annan respondent berättar att hon slutat som arbetsledare just på grund av ett ”tråkigt klimat”. 

Respondenten tror att klimatet grundades i den ackordsdrivna verksamheten och tidsbristen, något 

som respondenten upplevde gav upphov för en offensiv stämning. Själv beskriver respondenten 

sin tanke om att en vänskaplig anda på arbetsplatsen bidrar till ett bra samarbete, som i sin tur för 

arbetet framåt. På den tidigare arbetsplatsen fanns ett motto i stil med: ”Var arg – vi är arga på 

dig – och du är arg vidare på dem” – ett motto som respondenten ansåg stod i direkt motsättning 

till den egna ledarskapsprofilen. (Bilaga 8) 

 

Flera respondenter oberoende av yrkesposition upplever att projekt blir mer tidspressade, vilket 

reflekteras över. En gemensam uppfattning är att det inte bara påverkar själva arbetstakten, utan 

också i stor utsträckning den psykosociala arbetsmiljön. En yrkesarbetare uppfattar dessa 

tendenser, då han upplever att tidsramar såväl som budget blir allt mer åtstramade, vilket bidrar 

till en negativ stress på ett personligt plan samtidigt som det drabbar hela arbetsplatsen. (Bilaga 

10) 

 

En respondent reflekterar kring sin roll som arbetschef och menar att han ska skapa förutsättningar 

i samband med de kontrakt som ingås. Respondenten ser tydligt vikten av att stämma av och följa 

upp arbetet, men menar samtidigt att det största problemet kan kopplas till tidsfaktorn, vilken inte 

alltid kan påverkas. ”Det största problemet idag är att våra projekt bara blir stressigare och 

stressigare, vi får allt mindre tid att utföra projekten på.” Respondenten menar att detta i dagsläget 

upplevs som största arbetsmiljöproblemet, vilket i sin tur skapar ett tuffare och hårdare klimat på 

arbetsplatsen. (Bilaga 3)    

 

Generationsväxlingen ser en arbetsledare som något positivt för branschens utveckling och 

resonerar kring att 80- och 90-talister generellt sett kan ha en annan syn på jämställdhet samt en 

lägre toleransnivå för opassande språkbruk och liknande, och att det därmed kan bidra till ett 

arbetsklimat där alla kan trivas. (Bilaga 7)     

 

En yrkesarbetare tycker att arbetsklimatet blir lugnare när det kommer in tjejer på 

byggarbetsplatsen: ”Inte tempot, men stämningen liksom”. (Bilaga 11)   
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Jargong 

 

Flertalet respondenter påtalar att det finns en jargong inom produktionen, vilken nämns som en 

anledning till att kvinnor lämnar produktionen. 

En arbetsledare resonerar kring att byggbranschen generellt sett är en ”väldigt speciell bransch 

med mycket egna regler.” Hon menar att det finns företeelser som kan förekomma inom 

byggbranschen, som inte skulle tolereras inom någon annan bransch. Respondenten menar att det 

är en typ av fristad där en hård jargong och kränkningar i stor utsträckning accepteras. Enligt henne 

kan det bero på att branschen länge varit isolerad med en homogen grupp människor som utgjort 

arbetskraften, men att det nu håller på att förändras i och med att fler kvinnor rekryteras. 

Arbetsledaren anser att det både vad gäller jämställdhet och mångfald blir succesivt bättre.  

I rollen som arbetsledare har respondenten personlig erfarenhet av kommentarer i stil med  

”Är det inte lika bra att kvinnor är hemma och lagar mat och tar hand om barnen, där de ska 

vara?”. Respondenten förtydligar att dessa kommentarer oftast fälls med ”glimten i ögat” för att 

provocera, och resonerar kring att ”det är väl mest för att driva mig till vansinne, men samtidigt 

ligger det väl något allvar i det de säger. Annars skulle man inte säga det, om det inte fanns någon 

lite andemening i det.” (Bilaga 4) 

 

Två fackliga representanter med bakgrund som yrkesarbetare menar att jargongen främst uppstår 

i byggboden, ett ställe som de beskriver som en ”frizon”. ”Vi har varit ’vita medelålders män’ i 

majoritet, men med åren så har det ju ändrat sig”, menar den ena respondenten angående den 

homogenitet som finns ute på byggarbetsplatserna. Den andra beskriver egna erfarenheter: ”Jag 

vet inte hur många gånger jag varit med om att man inte ens reflekterat själv utan bara skrattat 

med.” (Bilaga 2) 

En annan medarbetare, som har direkt koppling till produktionen, tror att orsaken till att kvinnor 

slutar inom produktion i hög grad handlar om en negativ jargong och att subtila kränkningar ofta 

förekommer. ”Jag tror att det är en kombination […], att man blir utsatt för saker, men sen tror 

jag mycket inte ens går att ta på.” (Bilaga 8) 

När ämnet jämställdhet inom byggbranschen tas upp, kommer ofta företeelsen om en kultur inom 

byggbranschen på tal. En arbetschef upplever att kulturen grundas i en jargong, som 

respondenten anser är ett större problem än vissa enskilda händelser, samt att jargongen bidrar 

till att många, både kvinnor och män, inte trivs inom produktion. ”Jargongen är viktigare än det 

specifika”, menar respondenten. (Bilaga 9) 

En platschef ser att jargongen blivit mjukare under sin tid som yrkesaktiv. ”Jag tror det är en 

förändring i hela branschen, att man börjar gå ifrån den där halv-machokulturen att det ska 

vara hårt och brökigt, till att det faktiskt är en vanlig arbetsplats precis som vilken annan.” 

Respondenter resonerar kring sin roll som platschef i jämställdhetsarbetet: ”Det är svårt, du 

förändrar ju inte världen på en arbetsplats. Jag tycker dock det vore kul att få ut lite mer tjejer 

på arbetsplatsen, just i produktion, för det blir ju lite annan jargong när en tjej är med.” (Bilaga 

5) 

Ytterligare en respondent har märkt förändringar i arbetsklimatet. Under möten med beställare 

har han noterat en jämnare representation. Det har medfört en känsla av att vilja bemöta och 

spegla beställarens organisation. Respondenten välkomnar detta och återger sin tidigare chefs 

synsätt: ”När ni planerar en organisation, se till att det är unga, gamla och tjejer med. Då får 

man en mångfald, en mix, där man kan ta vara på varandras erfarenheter.” (Bilaga 3) 
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Produktionen som språngbräda 

 

En arbetsledare beskriver sig som unik, då hon arbetat en längre tid inom produktionen än många 

andra kvinnor. I relation till detta anser respondenten att problematiken inte primärt ligger i hur 

kvinnlig arbetskraft ska attraheras och rekryteras till branschen, utan att fokus bör ligga på 

arbetet med att behålla den. ”Det är det som är det mest intressanta, för det är det största 

problemet”, menar respondenten. (Bilaga 7) 

En annan arbetsledare resonerar kring att kvinnor ofta har en högre utbildning, större drivkraft och 

engagemang. Därför tror han att kvinnor ser produktionen som en ”språngbräda” till andra 

yrkesbefattningar, medan ”män trivs i produktionen” och inte tycks ha samma ambitioner som 

kvinnor att avancera yrkesmässigt. (Bilaga 12) 

En annan respondent tror att lösningen finns i att ”få in folk i produktion”. Hon har erfarenhet av 

att vara ute på skolor i syfte att informera om branschen: ”Det är ju så när man är ute och möter 

tjejer på högskolor, det är ju väldigt sällan man hör någon säga att de vill bli arbetsledare”, säger 

respondenten, ”det är så många tjejer man möter som vill börja med något annat och man bara – 

varför då?”. Just arbetsledarrollen är en viktig och lärorik tjänst enligt respondenten, och på den 

positionen vill hon se fler kvinnor i framtiden. ”Då har man en språngbräda till vad som helst”, 

menar respondenten, och fortsätter: ”Jag lovar, om folk bara skulle ges chansen att bli 

arbetsledare […], då skulle vi få riktigt duktiga platschefer och då skulle vi få en jättesnabb 

förändring i jargong och annat i byggbranschen”. Respondenten vill se språngbrädan användas 

inom produktionen snarare än från. (Bilaga 9) 

 

Kvinnors kompetens ifrågasätts 

 

En platschef tror att kvinnor i vissa hänseenden blir mer ifrågasatta, särskilt av en äldre generation. 

Samtidigt tycker respondenten att så länge arbetsledaren har erforderlig kompetens och ett gott 

engagemang blir könstillhörigheten ovidkommande. (Bilaga 6) 

En facklig representant har samma spekulationer: ”Till exempel de kvinnliga arbetscheferna vi har 

här på kontoret måste nog jobba mycket hårdare på grund av att du alltid är ifrågasatt.” (Bilaga 

2) 

En arbetschef vittnar om att kvinnor till skillnad från männen blir ifrågasatta i samband med bland 

annat anbudsgenomgångar. ”’Vadå? Vad har den för utbildning’, ’Vad har den för kunskap?’, 

’Har den verkligen byggteknisk kunskap?’ Det är tjejer som alltid blir ifrågasatta, som jag får 

sitta och försvara”, berättar respondenten. Respondenten upplever att det ibland ställs högre krav 

på kvinnor att redovisa tidigare prestationer, kompetens och erfarenhet. Där skiljer det sig åt mellan 

kvinnor och män, menar respondenten. Männens kompetens tas för given, medan kvinnor i högre 

utsträckning behöver bevisa kompetensen och intyga yrkesbakgrund vid exempelvis 

nyanställningar. (Bilaga 9) 

En annan respondent vittnar om samma sak, då hon upplever att hon i rollen som arbetsledare ofta 

blir ifrågasatt på grund av könstillhörighet. I dessa situationer beskriver respondenten en känsla av 

uppgivenhet, där hon ställer sig frågor som: ”Vad gör jag här?” och ”Varför är jag här?” (Bilaga 

4) 

 



46 
 

Minoritet i branschen 
 

En aspekt som berörs är det faktum att kvinnor representerar en minoritet i produktionen. ”Jag 

hörde att det var någon på ett projekt häromdagen som sa, alltså en jätteduktig hantverkare, som 

sa: ’Men alltså vi är ju grottmänniskor, låt oss vara grottmänniskor […] låt oss vara där ute och 

producera!’ Så det finns ju ett motstånd till sådant här, så är det ju. Och det är nog inte att man 

tycker illa om tjejer, det är bara att de alltid gjort som de har gjort. Och så har vi väl 300-400 

hantverkare varav en är tjej. Det är klart att det blir tufft då, det blir ju det. Och vi har ju 20 

arbetsplatser, och hon kan ju bara vara på en arbetsplats. Flera av våra killar kommer ju säkert 

aldrig jobba med henne. En tjej under 30 år i branschen, det blir ju tufft.” (Bilaga 3) 

En annan respondent tror att den främsta anledningen till att kvinnor lämnar produktionen är just 

avsaknaden av kvinnliga kollegor. ”Det är nog för ensamt som kvinna”, menar respondenten. 

(Bilaga 10) 

Vidare beskriver en arbetsledare en isolering och ensamhet inom produktionen: ”Man behöver 

stöttning från organisationen. Och kvinnor behöver nån att bolla med, ofta är man ensam kvinna 

på arbetsplatsen. Det kanske finns nån målare, eller i större projekt kanske nån kvinna. […] Det 

är för ensamt.” (Bilaga 7) 

En platschef tror att det ”Tyvärr […] är några som får vara första generationen som får bana väg 

åt andra, att några [kvinnor] kommer få dra det tunga lasset och etablera sig, sedan så blir det 

lättare för andra [kvinnor] att fylla på. Och det är väl den processen som vi är inne i nu kanske.” 

(Bilaga 5) 
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5.2.2. Attrahera och rekrytera 

 

Marknadsföring 
 

En väg till att attrahera kvinnliga medarbetare är, enligt en arbetschef, bland annat genom att på 

högskolor och i undervisning framställa och skildra byggbranschen på ett mer uppdaterat sätt, 

och samtidigt beskriva vad dess olika tjänster innebär mer korrekt. Hon upplever att det i 

dagsläget finns ett glapp mellan den teoretiska och praktiska bilden av exempelvis arbetsledarens 

roll. Respondenten menar att högskolelärare kan ha en föråldrad syn, vilket hon härleder till att 

de inte varit yrkesaktiva på många år. (Bilaga 9) 

 

Ytterligare en respondent nämner återkommande vikten av marknadsföringen av branschen och 

dess tjänster som ett steg i ledet att attrahera kvinnlig arbetskraft. Han menar att det handlar om 

att återge rätt bild av rollerna i produktionen, samt visa att det finns utvecklingsmöjligheter inom 

området. ”Det finns ju bra möjligheter att klättra uppåt och åt sidan som till exempel platschef, 

produktionschef, entreprenadingenjör, projektsamordnare med mera. […] Det finns ju många 

tjänster, så det stannar ju inte vid platschef.” (Bilaga 5) 

 

En annan del i arbetet med att attrahera medarbetare till produktionen ligger i att som 

arbetsgivare profilera sig som ett företag där jämställdhet anses vara en självklarhet. En platschef 

vill se att detta arbete hos Peab intensifieras. Respondenten menar att det är en faktor som är 

avhängig när det kommer till att både rekrytera och behålla kvinnlig arbetskraft. (Bilaga 6) 

 

Vad gäller frågor kring jämställdhet inom byggbranschen i allmänhet och kvinnor i produktion i 

synnerhet, ser en respondent det som en ”tröskel”. Respondenten menar på att om en 

könsfördelning på hälften-hälften kvinnor och män skulle uppnås, kan just det användas som en 

del i marknadsföringen av företaget. ”Då tänker inte tjejerna ‘Här är det bara två stycken tjejer 

- här är det stenåldern’ utan istället ‘Oj - här satsar man på tjejer’”. Respondenten fortsätter: 

”Det gäller ju att bygga upp till en form av grundnivå så skulle resten rulla på.” I samband med 

detta kommer respondenten att tänka på Peabskolan och ställer sig frågan varför Peab inte är ute 

och profilerar sig mer bland kvinnor i sådana typer av sammanhang. (Bilaga 3) 
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Rekrytera efter kompetens 
 

Gemensamt för respondenterna är att rekrytering ska ske enbart efter kompetens. ”Det är ju 

kompetensen på arbetsmarknaden som alla är ute efter, sedan hur den är paketerad spelar ingen 

roll.” (Bilaga 5) 

 

En kvinnlig arbetschef berättar att hennes arbetschefsgrupp omfattar fler kvinnor än andra 

arbetschefsgrupper inom Peab. Respondenten vill tydliggöra att ingen kvotering ligger till grund 

för detta, utan menar att medarbetarna anställts på grund av att de uppvisat driv och engagemang.  

”Det finns många tjejer som har väldigt mycket mer drivkraft [än killarna]”, säger 

respondenten. ”Kunskapen går alltid att bygga på, bara man har drivkraften.” Utöver ser 

respondenten att det hellre får ta tid att nå en mer jämställd bransch, istället för att jäktat kvotera 

in kvinnlig arbetskraft i produktionen. Kvotering ställer sig respondenten kritisk till, då en 

övertygelse finns om att det då skulle resultera i inkompetenta, omotiverade samt ointresserade 

medarbetare. Inkvoterade kvinnor i produktion skulle därtill bli än mer ifrågasatta i sina 

respektive yrkesroller, resonerar respondenten. Genom kvotering kan förvisso kvantitetskrav 

tillgodoses – det vill säga en hälften-hälften fördelning av kvinnor och män – men kvaliteten på 

kompetensen ska alltid sättas i första rummet, avslutar respondenten. (Bilaga 9) 

 

Två fackliga representanter anser att krafttag krävs vad gäller rekrytering av kvinnor, både på 

yrkesarbetar- och tjänstemannasidan. De ser en möjlighet i att göra en satsning på att anställa 

flera kvinnor under en och samma period. ”Så anställ istället femton kvinnor, så kan de bilda ett 

nätverk i det här och stötta varandra för då börjar man våga ta plats.” Respondenten jämför 

med hur de själva får stöd i de nätverk som finns inom i den fackliga organisationen. ”Jag tror 

att arbetsgivarna måste våga ta lite tuffare beslut att bestämma sig för att just nu anställer vi ett 

antal kvinnor.” De menar att det kommer uppstå en synergi mellan en stor rekryteringssatsning 

av kvinnor och att kvinnor stannar kvar inom produktion. Vidare anser en av respondenterna att 

det är branschen som måste anpassa sig, då det faktiskt kommer fler och fler kvinnliga 

arbetsledare ute i produktionen. (Bilaga 2) 
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5.2.3. Behålla och utveckla  
 

Ledarskap  
 

Alla respondenter är överens om att ett tydligt ledarskap oavsett yrkesposition inom 

produktionen är avgörande för ett effektivt jämställdhetsarbete samt för att behålla och utveckla 

kvinnor inom produktionen. En arbetsledare betonar vikten av att de i produktionens ledande 

positioner visar en tydlig ståndpunkt i jämställdhetsfrågor. ”Gör man inte det är det svårt att få 

det att regna ner i resterande led.” (Intervju 3, 2016-04-01) 

 

En arbetschef reflekterar kring sin roll och beskriver den som central i jämställdhetsarbetet och 

menar att han i vissa sammanhang kan vara tydligare. ”Till exempel i situationer vid fikabordet 

då det kommer olämpliga kommentarer, där önskar jag att jag själv sa till mer än vad jag gör. 

Sen måste man väl också dra en gräns där också, vad man ska säga och inte säga. Tydlighet och 

kommunikation, ta tag i saker, inte bara sopa det under mattan och tro att tiden ska lösa 

problemet för så är det inte.” Respondenten fortsätter och resonerar kring vad som behöver 

göras för att behålla kvinnor inom produktion: ”Det är ledarskapet bland oss ledare och bland 

våra platschefer som måste bli bättre. Vi har våra planer, vi ska stå upp för dem och visa vad 

som inte är acceptabelt.” (Bilaga 3) 

 

En platschef anser att det vilar ett särskilt ansvar på honom i sin roll i jämställdhetsfrågor, men 

ställer sig samtidigt frågande till hur effektivt ansvaret används. ”Det är svårt, du förändrar ju 

inte världen på en arbetsplats.” (Bilaga 5) 

 

En annan tjänsteman berättar om en tidigare platschef som hon arbetade med på annan ort. 

Respondenten beskriver platschefen som en ”väldigt varm” person, samtidigt som denne 

stundtals uttryckte sig rasistiskt och sexistiskt, vilket blev problematiskt. Positivt var att 

respondenten kunde anförtro sig till arbetschefen kring detta. ”Jag pratade med min arbetschef 

istället och de tog det faktiskt på allvar, vilket var väldigt skönt.” (Bilaga 8) 

 

I intervjuerna framkommer att ett tydligt ledarskap efterfrågas på alla områden, exempelvis vid 

kränkande behandling. Två fackliga representanter berättar om ett av Peabs mer omfattande 

projekt, där incidenter med könsdiskriminering och kränkande behandling förekommit. Det 

positiva i samband med incidenterna var efterspelet, då lagbasar såväl som tjänstemän i de 

berörda projektgrupperna visat ett tydligt ställningstagande mot dessa aktioner. Ett 

ställningstagande som, enligt respondenterna, bidrog till en attitydförändring hos personalen. Det 

bör tilläggas att det är svårt att veta huruvida det är Peabs anställda eller underentreprenör som 

stått för handlingarna, just på grund av projektets omfattning. (Bilaga 2) 
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En annan respondent har personliga erfarenheter av sexuella trakasserier, könsdiskriminering och 

särbehandling, fenomen som respondenten beskriver som vanligt förekommande. När incidenter 

inträffat har respondenten ofta ställt sig motvillig till att ta upp det med chefer och ledning, då 

hon varken vill framställa sig själv eller kollegor i dålig dager eller förvärra den egna situationen. 

Motviljan grundar sig också i tvivel till ledningen liksom dess brist på agerande och 

konsekvenshandlande. I situationer när respondenten har uppmärksammat händelser upplever 

hon att det varken agerats tillräckligt tydligt, snabbt eller överhuvudtaget. ”Det måste komma 

uppifrån, man måste liksom börja där, att man är ordentlig och konsekvent uppifrån, så att det 

följer ner i alla led. Och gör nån nånting som inte är rätt i det här området, så måste det hända 

nånting av det. Konsekvenser är jätteviktigt”, menar respondenten och fortsätter: ”Man är så 

hård annars, i talet och i jargongen, men när det gäller sånt här – det gäller en vanlig ledare, 

det ingår att kunna ta en diskussion som är obehaglig, och det finns det inte så många som 

vågar. […] En konflikträdsla helt enkelt.” (Bilaga 7) 

 

Ytterligare en annan tjänsteman går i samma tankar vad gäller kränkande behandling: ”Man 

tänker hur ska jag kunna ta upp det här med min chef? Hur kommer [chefen] hantera det? 

Känner [chefen] ens till det här problemet?” (Bilaga 8) 

 

Två före detta yrkesarbetare minns tiden ute på byggarbetsplatsen och problematiserar den 

gruppdynamik som stundtals kunde uppstå. Den ena beskriver: ”Jag vet inte hur många gånger 

jag varit med om att man inte ens reflekterat själv, utan bara skrattat med.” Det är i sådana 

situationer som det enligt dem blir viktigt med civilkurage och tydligt ledarskap. Med andra ord 

att ”de här personerna som folk ser upp till tar ett större ansvar i de här frågorna och liksom 

säger ifrån. DÅ kan man förändra”, menar en av respondenterna. Som tillägg poängterar en av 

respondenterna vikten av att alla ledare arbetar tillsammans och kommunicerar i frågorna. 

”Någonstans är det att man ska göra det samtidigt, då blir det större tryck i frågan.” (Bilaga 2) 
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Kommunikation och kanaler inom företaget 

 

I ledarskapet ingår kommunikation, dels vad gäller företagets konkreta mål och nyckeltal rörande 

exempelvis jämställdhet, dels kommunikation om företagets värderingar. Vikten av information 

är något som respondenterna artikulerar. Vad gäller exempelvis Peabs handlingsplaner och 

JUPP:en anser merparten av respondenterna att de grundar sig på ”sunt förnuft”. Hur och om de 

används i det dagliga arbetet, samt hur väl medvetna Peabs anställda är om planernas innehåll 

varierar. 

 

Angående synen på jämställdhetsarbete i byggbranschen uppfattar en platschef att det finns en 

”muntlig målsättning” kring att det ska bli en mer jämställd fördelning av arbetskraft, men att 

det saknas ett konkret genomförande. ”Man säger att det ska bli mer tjejer och kvinnor i 

byggbranschen, men det låter mer än vad det händer.” (Bilaga 5) 

 

En annan tjänsteman har samma upplevelse, det vill säga att det finns ”en stor vilja” att arbeta 

för en mer jämställd bransch. Samtidigt som det finns engagemang och ambitioner inom 

företaget, anser respondenten att det brister i genomförandet och i kommunikationen inom Peabs 

organisation. ”Det finns ju ett intresse, speciellt bland kvinnorna och så finns det några män som 

kanske sticker ut och är mer engagerade i jämställdhetsfrågor. Det är tydligt. Men det är ju 

ingenting som nån chef nånsin pratat med mig om.” (Bilaga 7) 

 

Enligt en platschef kan koncernledningens strategiska mål upplevas som mer tydliga och 

konkreta än vad Peabs handlingsplaner är, då de strategiska målen presenteras i siffror. 

Respondenten vidhåller dock att handlingsplanerna ändå alltid finns i åtanke, eftersom avsikten 

är att alla beslut som fattas på koncernnivå ska förmedlas till resterande led i organisationen. 

(Bilaga 6) 

 

Vad gäller Peabs handlingsplaner, säger en arbetschef att de inte integreras i det dagliga arbetet i 

någon större utsträckning, men att däremot JUPP:ens innehåll fyller den funktionen.”Lägger 

man in JUPP:en så innefattas det där, det är inget konstigt, den är väldigt bra. JUPP:en är ett 

rättesnöre”, menar respondenten. Vidare anser respondenten att handlingsplaner kan vara bra 

verktyg när incidenter inträffar. Respondenten anser att Peabs kärnvärden är självklarheter och 

redan väl förankrade i Peabs verksamhet och hos anställda. (Bilaga 9) 

 

Två fackliga företrädare menar att det kan vara en utmaning att sprida Peabs handlingsplaner i 

organisationen så att de når till yrkesarbetarna. De upplever att kännedomen kring planerna är 

bristfällig i hantverkarleden och att de främst använts när det väl har inträffat en incident och 

blivit en personalfråga. Det är i det dagliga arbetet som det brister, anser respondenterna. (Bilaga 

2) 

 

En arbetsledare är inne på samma spår och menar att planerna finns i medarbetarnas medvetande, 

men att de i mångt och mycket inte följs. ”Det finns goda tankar med det, men det följs inte upp. 

Om man läser nånting kanske man kommer ihåg det i två veckor. Men man blir inte påmind. Sen 

säger jag inte att man ska sitta och läsa policys varje vecka, men det handlar ju om att det 

uppifrån är väldigt tydligt.” (Bilaga 7) 
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Implementering 

 

I intervjuer framgår att det finns en övergripande positiv inställning till en mer jämställd bransch 

och produktion, men återkommande ställer respondenterna sig frågande till hur planer och 

liknande kan implementeras i Peabs verksamhet. Ett förslag på implementering som nämns är 

workshops. 

En tjänsteman upplever att engagemanget och intresset kring jämställdhetsarbete inom Peab 

tidigare varit svalt, men att det nu börjar bli bättre genom exempelvis workshops. Respondenten 

anser dock att det inte räcker med enbart information, utan att jämställdhet också bör diskuteras 

och följas upp. (Bilaga 8) 

En annan respondent berättar om en workshop med temat mångfald och jämställdhet, som ägde 

rum på det projektet respondenten arbetar på. Alla, både tjänstemän och yrkesarbetare, deltog 

aktivt, vilket var en positiv överraskning. Samtidigt kan respondenten generellt märka skillnader 

i engagemang och intresse mellan yrkesarbetare och tjänstemän rörande jämställdhetsarbete. 

Oavsett upplevde respondenten tydliga effekter av workshopen genom att många på 

arbetsplatsen påminde varandra om innehållet och att en medvetenhet därefter uppstod. 

Respondenten vill se att workshops som dessa implementeras och blir rutin på Peab såväl som på 

andra arbetsplatser. (Bilaga 4) 

 

Mentorskap, förebilder och nätverk 

 

För att behålla kvinnor inom produktion tror en manlig platschef att det handlar om att visa stöd 

och uppskattning. Något som är viktigt vad gäller alla nyanställda oavsett kön, menar 

respondenten, då han upplever att det är en stor omsättning på tjänstemannasidan. Därtill lägger 

respondenten vikt i en lyhörd chef som ser eventuella behov av coachning och vägledning. 

(Bilaga 6) 

Kvinnliga ledare och nätverk är faktorer som skulle få kvinnor att stanna kvar inom produktion, 

anser en tjänsteman. På ett personligt plan ser respondenten att just en kvinnlig chef har 

betydelse för om kvinnor stannar kvar inom produktionsområdet. Respondenten menar att 

kvinnliga chefer kan ha en förståelse och inblick i hur det är att som kvinna vara verksam i en 

mansdominerad bransch. Enligt respondenten skulle nätverk skapa ytterligare möjligheter genom 

bland annat erfarenhetsutbyte och gemensamma lösningar i vardagliga situationer. (Bilaga 8) 

Vidare resonerar en arbetsledare kring att det kan vara svårt för alla nyanställda inom 

produktion, oavsett kön, men observerar att det ställs högre krav på just kvinnor i fråga om 

kompetens och kunnande. Därför ser respondenten att nätverk är viktiga, för att ge varje 

nyanställd en gedigen, professionell grund att stå på. Respondenten anser att det behövs ”ta mer 

hand om nya.” Görs inte det, befarar respondenten att kompetens kan gå förlorad. (Bilaga 12) 

I linje med detta ser en annan respondent att bristen av mentorer, nätverk och kvinnliga 

förebilder kan orsaka att kvinnliga medarbetare lämnar produktionen. Respondenten ser att det i 

allmänhet finns ett behov av nätverk och stöttning för alla som är nya i en roll inom 

produktionen, men i synnerhet för de kvinnor som är i minoritet. (Bilaga 7) 
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5.3. Fristående intervjuer 

 

5.3.1. Paula Lejonkula, Sveriges Byggindustrier, 2016-04-14 

 

Respondenten, Paula Lejonkula, är utbildad jurist och har tidigare arbetat på DO med granskning 

av förebyggande arbete och aktiva åtgärder. Hon har varit chef för utvecklingsenheten på DO och 

skapat utbildningsmaterial samt drivit projekt inom ämnen som diskriminering och rekrytering. 

Med denna bakgrund, som konsult och före detta personalchef har Paula Lejonkula erfarenhet av 

de flesta sidor i arbetslivet. Idag arbetar hon på Sveriges Byggindustrier som mångfaldsexpert.  

 

För att kunna arbeta med jämställdhet på ett stort företag som Peab finns det ett antal parametrar 

som man enligt Paula Lejonkula bör ha i åtanke. Ledningen måste vara med på tåget, helst driva 

arbetet. De ska leda förändringsarbetet och resultat bör efterfrågas i chefernas prestation, för att 

punkten inte ska bortprioriteras bland andra uppgifter som då blir ‘mer lönsamma’ att efterfölja 

och arbeta med. Högsta ledningen ska inte bara vara delaktiga och synliga i arbetet, utan även 

förstå varför det bedrivs. Drivkraften bör enligt Paula bottna i ‘varför?’. ”Exempelvis ‘varför ska 

vi öka andelen kvinnor på vår arbetsplats?’  ‘Är det för att öka lönsamheten’ eller för att ‘bli en 

mer attraktiv arbetsplats?’ De måste förstå och förmedla varför”, konstaterar respondenten.  

 

Paula menar att det inte finns någon mening med att upprätta handlingsplaner om den 

bakomliggande orsaken inte är tydlig. Om man inte vet varför man skapar dem, gör de mer skada 

än nytta. Paula Lejonkula har god erfarenhet av workshops och betonar vikten av implementering. 

Att inte enbart skapa särskilda projekt i verksamheter utan istället fokusera på styr- och 

ledningssystemet för att via det förankra målen och driva förändringsarbetet framåt. Allt beror 

givetvis på organisationens uppbyggnad och hur arbetet i övrigt fungerar, menar hon. Vidare får 

det gärna finnas ambassadörer även om enstaka personer inte ska förväntas bära allt arbete på sina 

axlar. Paula ser positivt på utvecklingen och hur frågan numera prioriteras. Hon konstaterar att 

frågan fått mer status, utrymme och resurser och talar samtidigt om vikten av att inte enbart tilldela 

kvinnor ansvaret just av anledningen att de är kvinnor. ”Det är ju också såhär att bara för att man 

är kvinna så kan man inte jämställdhet. Det blir väldigt mycket på de få kvinnor som finns i 

branschen, att de ska stå för allt.” 

När frågorna ‘vart ska vi någonstans?’ och ‘vad vill vi åstadkomma med det?’ besvarats, måste det 

därefter även diskuteras kring ‘hur ska vi nå dit?’ samt vilka aktiviteter och resurser som fordras. 

”Mätbara mål är bra och jämställdhet är något man kan mäta.” Detta möjliggör uppföljning och 

leder tillbaka till efterfrågan på prestation i ledarskapet. 

I övrigt upplever respondenten att det inom byggbranschen pratas mycket om attityder och att 

dessa ska förändras. ”Det låter ju bra […] Fast för mig handlar det mycket om beteenden och om 

beteenden ska premieras eller icke-premieras.” Hennes erfarenhet är att det är mer effektfullt och 

dessutom lättare att arbeta med beteenden än attityder. Lejonkula tror att ledarskapet grundar sig 

mycket på mod och vilja - att våga arbeta med tydliga konsekvenser i form av varningar och 

ageraranden. Vidare menar respondenten att det kan diskuteras kring vilka som utesluts genom att 

acceptera ett visst beteende. ”Vilka andra skulle kunna vara på arbetsplatsen för att åstadkomma 

lika mycket eller ännu mer?” I relation till detta och det faktum att byggbranschen står inför en 

kompetensbrist blir detta ett reellt problem, menar Paula. I sammanhang som dessa anser hon att 

argumentet ”vi måste ha fler kvinnor” inte håller, utan att fokus bör ligga på att skapa en miljö där 

både kvinnor och män vill vara.  



54 
 

Många talar om att byggbranschen är annorlunda jämfört med andra branscher och därför ligger 

efter i frågan om jämställdhet. ”Jag brukar tänka - titta inte så mycket på var vi är idag, för bygg 

brukar man ju ofta framställa som väldigt långt bak i klassen på något sätt och för mig är det mer: 

strunt i det lite nu för mönstren är desamma. Det handlar om att hela tiden gå framåt och bli 

bättre.”  

 

Hon menar att ledare i förändringsarbetet aldrig får sitta ner och vara nöjd. ”Det hinner du inte om 

du vill hänga med”, konstaterar hon. Just varför-frågan blir i det här sammanhanget mycket tydlig, 

att man i samband med den inser varför det är viktigt att hela tiden fortsätta driva arbetet framåt. 

Paula fortsätter: ”Vi blir ju globaliserade också, man måste inse att det inte är en framtid, utan 

det är nu. Om vi inte gör något åt det här nu, kommer vi inte kunna få den här kompetensen som 

vi behöver sen.” 

Paula har erfarenhet av att både skapa och driva utbildningar liksom förändringsarbeten. Hon 

menar på att det idag finns en uppsjö av metoder för organisationer att ta sig an. Problemet blir 

inte att hitta eller ta fram en utbildning utan vem ”man ska stoppa den i näven på” och ”vem är 

målgruppen för den?” Som ny i byggbranschen och med erfarenhet från andra sammanhang kan 

hon konstatera att det inom byggproduktion och främst för yrkesarbetare kan te sig oklart vem 

respektive chef är. ”I vissa sammanhang är det arbetsledaren, i andra är det platschefen […] olika 

projekt har ju dessutom olika namn på alla.” Paula upplever att anställda är mer insatta kring 

ansvaret vad gäller BAS-U och BAS-P, medan medarbetar- och arbetsmiljöansvaret tenderar bli 

en helt annan fråga. ”Det finns personalchefer som har 56 medarbetare som de ska ta hand om 

och ha utvecklingssamtal med och det är ju klart att det inte funkar.” Hon konstaterar att det finns 

organisatoriska utmaningar kring hur man hanterar ansvar liksom andra historiska roller som 

exempelvis pinnpojke och lagbas. Lejonkula tänker att man bör omvärdera vissa yrkesroller och 

fundera på vilka egenskaper rollerna egentligen förutsätter.  

Paula Lejonkula konstaterar att det uppstår fler hållbarhetskrav samt olika sociala krav från både 

Regeringens sida och många stora beställare. ”Ska du vara kvar i den här branschen, göra business 

och tjäna pengar är det bara att hänga med för nu går tåget. Man kan tycka vad man vill och 

absolut, försök motarbeta det också om du vill det men du måste samtidigt ha beredskap. Det här 

är nu och jag vet inte hur vi skulle kunna stoppa det, för hela Europa går i den riktningen.” I 

övrigt kan det resoneras kring att det inte enbart handlar om att behålla kvinnliga medarbetare, 

utan att också erbjuda dem utvecklingsmöjligheter, för att kunna nyttja så stor kapacitet som 

möjligt av sina medarbetare oavsett kön, vilket annars skulle innebära slöseri av resurser, menar 

hon. 

 

Jämställdhet kan även anses som ett incitament för att som företag bli mer konkurrenskraftigt. 

Paula noterar att det håller på att hända saker på det här området. ”Jag brukar fråga företagen - 

vad är anledningen till att ni övergripande ska arbeta med mångfald? Är det socialt 

ansvarstagande eller är det för att ni ska göra business?” För henne är det två helt olika spår och 

hon brukar oftast få svaren ”det är klart att vi ska göra affärer” eller ”vi måste ta ett socialt ansvar”. 

Hon konstaterar att de olika svaren landar i samma drivkraft - att tjäna pengar - vilket många 

kanske från början inte inser. Det har varit många ”tappade hakor” under hennes tid på Sveriges 

Byggindustrier, och hon kan konstatera att intressena liksom arbetet börjar integreras. ”Vi 

amerikaniseras skulle jag vilja säga. Det håller på att gå ihop och det blir tydligare - tar du inte 

det sociala ansvaret då är du ute i leken.”  
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5.3.2. Maria Hernroth, Peab, 2016-04-08 

 

Respondenten heter Maria Hernroth, utbildad lärare, VD för Peabskolan och även anställd för att 

arbeta med kompetensförsörjning inom Peab. 

Respondenten började på Peab då hon fick i uppdrag att starta Peabskolan, ett byggprogram på 

gymnasial nivå fördelat på fem orter i Sverige. Som lärare har respondenten arbetat med 

skolutveckling och med att förändra beteenden och hon har erfarenhet av att ett förändringsarbete 

grundar sig i motivation. Respondenten anser att samma resonemang kan appliceras på 

förändringsarbete inom företagsvärlden. 

När Maria Hernroth arrangerat workshops kring jämställdhet och mångfald med chefer inom Peab, 

har hon sett att deltagarna blivit medvetna om att ämnet inte nödvändigtvis är komplicerat, utan 

att det handlar om ledarskap. ”Det handlar jättemycket om ditt eget ledarskap, att tala om vad som 

gäller, sätta gränser och jobba med konsekvenskultur.” Respondenten har ibland upplevt att chefer 

och andra i ledade positioner inledningsvis upplevt svårigheter med arbete kring jämställdhet. När 

Maria konkretiserat hur cheferna kan gå till väga, har de fått insikten att de genom sin yrkesroll 

faktiskt har såväl kunskap som kompetens att bedriva jämställdhetsarbete.  

Maria och hennes kollegor har arbetat fram en medarbetar- och ledarprofil inom Peab och därtill 

utvecklat en organisation för kompetetensutveckling och ett ledarprogam, där ledarskap- och 

mångfaldsfrågor är tydligt integrerade. Samtidigt fick respondenten förfrågan om att bli 

kompetensförsörjningschef och arbeta mer med employer branding.  

Maria Hernroths uppdrag på Peab består av två moment. Det ena bygger på ett strategiskt arbete 

där det handlar om att rita kartor över de processer som respondenten ansvarar för, vad som ska 

gälla i Peab och förankra det. Det andra grundas i ett operativt arbete, att implementera. 

Implementeringen består ofta av workshops med exempelvis regionledningarna. Under dessa 

workshoppar tas de ”tuffa diskussionerna”, som sedan mynnar ut i handlingsplaner. 

Maria beskriver arbetet med workshops i alla regioner inom Peab som tidskrävande, men samtidigt 

resultatgivande. Dialogen och erfarenhetsutbytet som uppstår mellan deltagarna under en 

workshop kan aldrig effektiviseras bort, menar respondenten. Samtidigt som workshops ger 

resultat ser respondenten en problematik i att engagemang och kunskap varierar mellan Peabs olika 

regioner. I vissa regioner märker respondenten ett stort engagemang och en vilja att fortsätta 

arbetet, medan andra regioner är mindre intresserade. Hernroth menar att det är viktigt att ledarna 

i respektive region deltar och visar engagemang i frågan. ”Man kan aldrig förhandla bort att man 

ska vara i rummet, det är du som måste tala om för ditt gäng vad det är som gäller och det är du 

som måste säga ’När vi går ut härifrån gäller det här’ […] du kan inte sälja bort uppdraget till 

mig liksom och gå på något annat möte. Det funkar inte”, säger respondenten.  

Kvinnliga nätverk är ett annat verktyg som respondenten anser är viktigt i jämställdhetsarbetet, 

MentorBygg exempelvis. Respondenten berättar att Peab hade ett antal kvinnor som deltog men 

att ett par av dem nu bytt arbetsgivare. Anledningen till att kvinnorna inte är kvar inom Peab ligger 

delvis i att det råder ett ”köpkrig” av kvinnliga chefer, eftersom de är få till antalet och attraktiva, 

något som respondenten upplever som både positivt och negativt. ”Sen är det ju så att det är så 

tufft att vara kvinnlig chef i branschen så det är vanligt att man [som arbetsgivare] säger: ‘Du får 

10 000 kr mer i månaden och en bättre bil’, och så går man dit – men det var ju inte lättare där. 

Den där sötman av erbjudandet var ganska kortvarig om man säger så”, menar respondenten.  
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Det tuffa klimat som kvinnliga chefer upplever inom byggbranschen, härleder respondenten till 

det faktum att kvinnorna är i minoritet. Respondenten nämner begreppet ‘the tipping point’, som 

beskriver mekanismen när en minoritet övergår till en majoritet. Respondenten menar att så länge 

kvinnor är i minoritet riskerar de att bli en galjonsfigur och ett undantag, som ensamma får strida 

för sin ståndpunkt. ”Alla möten jag har nu, man märker att det är något på gång men det är tungt, 

tungt för de som är i minoritet ute”, berättar respondenten.  

Vidare tror respondenten att tidsfaktorn spelar in för att branschen ska bli mer jämställd – att 

avsätta tid för ”mjuka frågor” som respondenten uttrycker det. Hon upplever att kunskapen är låg 

inom området, men samtidigt underskattar vad det handlar om och vilka faktorer som driver 

jämställdhetsfrågan framåt. ”Det krävs inte så mycket och den behöver inte vara så avancerad”, 

menar respondenten och hänvisar till de workshops som enligt henne haft god effekt. Därtill ser 

Hernroth möjligheter i att implementera social hållbarhet och värdegrund som tröskelvärden i 

företagets bonussystem, faktorer som tidigare varit underordnade. 

Fortsättningsvis tror Maria Hernroth att vissa ”myter” måste bort från branschen. Exempel på en 

myt är den om ”pinnpojken”, det vill säga; för att nå chefspositioner ska man ha gått den ”långa 

vägen” genom alla produktionsled, så kallad linjerekrytering. Respondenten anser att det finns en 

problematik kring att det i byggbranschen sätts stort värde och prestige i detta, och drar slutsatsen 

att det synsättet exkluderar många. ”Det blir väldigt snävt för oss kvinnor”, menar respondenten.  

I övrigt ser respondenten fördelar med att högskoleutbildad personal anställs. ”Just det här hur 

man uttrycker sig kring hållbarhet, vara allmänbildad och ha med sig färsk kunskap och färska 

perspektiv från sin utbildning och så vidare – att det har en väldigt tydlig affärsnytta”, menar 

respondenten. För att öppna upp rekryteringsbasen arbetar Peab med ett utvecklings- och 

traineeprogram för nyanställda ingenjörer. Respondenten anser att det inte ska ses som en nackdel 

att vara högskoleutbildad, samt att det ska gå att tillgodogöra sig produktionserfarenhet genom 

introduktionsperioder. Hon tycker att en blandning skulle vara bäst, att det är ensidigheten som är 

problemet. Vidare resonerar respondenten kring att det måste bli mer tydligt vad exempelvis 

arbetschefens uppgifter består av, samt att bilden av vem som är en bra arbetschef till exempel bör 

revideras. Det har framarbetats verktyg och metoder för kompetensbaserad rekrytering. Samtidigt 

reflekterar Hernroth över den tids- och resursbrist som stundtals resulterar i en hastig 

nätverksrekrytering, vilket motverkar den breda rekrytering som Peab eftersträvar. 

Avslutningsvis diskuterar respondenten argumenten för och mekanismerna bakom en jämställd 

byggbransch. Hon ser att jämställdhets- och mångfaldsarbete inte längre bara är en fråga om etik 

– utan att det handlar om att värna företagets varumärke. ”Det är en sak att kunna välja ur hela 

befolkningen och jobba med en bra, bred rekryteringsbas, men sen finns det ju en annan del i det 

här”, säger respondenten och återkommer till aspekten med employer branding.  Respondenten 

ser att jämställdhet i allt större utsträckning blir en hygienfaktor för framtida och redan anställda. 

”Det är ju den aspekten också, att folk kommer ju inte att välja oss eller inte ens tänka på oss om 

vi inte är ett jämställt företag. Vi är ju inte ens med i matchen då”, avslutar respondenten.  
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6. Analys 

6.1. Enkätundersökning 

 
Analysen av enkätundersökningen kategorieras i fyra delar där de två sistnämnda innefattar svar 

från de tre fritextfrågorna som presenterades i föregående avsnitt 5.1. 

 

 Presentation av enkätdeltagare 

 

 Befintliga kommunikationskanaler 

 

 Arbetsklimat 

 

 Jämställdhetsarbete 

 

6.1.1. Presentation av enkätdeltagare 
 

Bortsett från könstillhörighet visade enkätresultatet en relativt jämn fördelning av deltagare vad 

avser yrkesroll, ålder och erfarenhet inom byggbranschen respektive Peab. Med utgångspunkt i 

att de som svarat på enkäten är personer som prioriterar ämnet jämställdhet, kan intresset för 

ämnet inte utmärkas av särskild ålders- eller yrkeskategori. Deltagandet var också jämt fördelat 

över de två regionerna Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2. Att majoriteten av deltagandet bestod av män 

är inte anmärkningsvärt, eftersom majoriteten av anställda på Peab är män.  

 

6.1.2. Befintliga kommunikationskanaler 

 

I enkätundersökningen visas att majoriteten av Peabs medarbetare har kännedom om 

handlingsplanerna, samtidigt framkommer att det råder oklarheter. Att alla inte känner till 

planerna kan bero på att planerna är relativt nya, har reviderats eller att de inte kommunicerats ut 

i alla led av chefer och ledning.  

Det kan diskuteras om kännedom om planernas existens är synonymt med kännedom av det 

faktiska innehållet. Peabs handlingsplaner är en förlängning av JUPP, som i sin tur visat sig vara 

väl integrerat i verksamheten och hos medarbetare. I hänseendet kan tidsfaktorn spela in för att 

ytterligare förankra handlingsplanerna i verksamheten, på samma sätt som JUPP:en.  

Regionbladet ter sig som en väletablerad kommunikationskanal i regionerna. Eftersom det 

skickas hem per post till samtliga yrkesarbetare och via mejl till alla tjänstemän ökar det 

chanserna att fler läser. Under arbetets gång har det framkommit att inte alla tar del av 

informationen som Peab sänder ut, därför kan Regionbladet anses vara ett lämpligt och effektivt 

forum för att nå alla med information, exempelvis vad gäller jämställdhet. Enkätundersökningen 

har inte omfattat yrkesarbetare, men i bland annat intervjuresultatet har det framkommit att såväl 

yrkesarbetare som tjänstemän i stor utsträckning läser nyhetsbladet.  
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Det är tänkbart att ämnen som berör psykosocial arbetsmiljö och jämställdhet skulle läsas i 

Regionbladet när det publiceras i samband med andra ämnen, exempelvis nyvunna projekt. I 

nyhetsbladet kan den psykosociala arbetsmiljön uppmärksammas på liknande sätt som den 

fysiska arbetsmiljön. Samtidigt är information och upplysning om jämställdhetsfrågor inte det 

enda som fordras för ett aktivt jämställdetsarbete, men det kan vara ett första steg i arbetet. 

Information om ämnet i Regionbladet kan tänkas medvetandegöra och väcka reflektioner hos de 

läsande, det vill säga anställda inom Peab. 

 

6.1.3.Jämställdhetsarbete 

 

Enkätundersökningen redovisar att en klar majoritet av de deltagande ser positivt på en ökad 

jämställdhet i branschen och i företaget. Återkommande betonas attraktion och rekrytering av 

kvinnor som betydande faktorer för att öka jämställdheten. Ett antal respondenter menar att en 

rekryteringssatsning av kvinnor – både på chefspositioner samt i styrelse och ledning – skulle ge 

naturliga effekter och leda till en mer jämställd arbetsplats.  

Återkommande nämns kvotering i samband med rekrytering i enkätundersökningen, utan att 

frågan om kvotering ställts. De enkätdeltagare som nämner kvotering är kritiska till 

tillvägagångssättet och menar att rekrytering enbart ska ske efter kompetens. Andra företag i 

byggbranschen har genomfört rekryteringssatsningar som enbart omfattat kvinnor, vilket i sig kan 

ses som en riktad marknadsföring. Är det dessa typer av rekryteringssatsningar som 

enkätdeltagarna syftar på? Kan Peab i så fall anamma samma metod utan att det resulterar i en 

kvotering?  

Det råder skilda meningar om hur byggbranschen uppfattas, men vad som övergripande kan utläsas 

i enkätresultatet är att branschen skulle gynnas av en uppdaterad marknadsföring för att attrahera 

kvinnor till byggbranschen. Här gäller att visa upp branschen och företaget som inkluderande, och 

på så vis omvärdera den bild av byggbranschen som reproduceras i media och i viss mån också 

inom verksamheten. Enkätdeltagare nämner att det skulle bidra med kvinnliga ambassadörer från 

produktionen i marknadsföringssammanhang.  

Vikten av en grundläggande introduktion för nyanställda artikuleras i samband med arbetet kring 

jämställdhet. Peabs relativt nystartade nätverk Unga Ingenjörer kan komma att fylla en sådan 

funktion och därmed bidra till att kvinnor långsiktigt stannar kvar inom produktionen. I nätverk 

som dessa finns potential, det kan tänkas vara en plattform för mentorer och adepter att mötas och 

utbyta kunskaper. I etableringsfasen i produktionen nämns praktiska lösningar så som avskilda 

omklädningsrum och duschar, samt skor och kläder storleksanpassade för kvinnor. Således kan 

relativt enkla åtgärder anses främja en mer jämställd arbetsplats. 
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6.1.4. Arbetsklimat 

Flera av enkätundersökningens deltagare vittnar om att mycket kan göras för att förbättra det 

rådande arbetsklimatet liksom den psykosociala arbetsmiljön. Det nämns att frågan ofta hamnar i 

skymundan bakom andra beslut som anses viktigare i stunden. Förklaringen till nedprioriteringen 

av jämställdhets- och arbetsklimatfrågor tycks grunda sig i den tidspress som råder inom 

byggbranschen och i synnerhet inom produktionen. 

En engagerad ledning och ett tydligt ledarskap är två återkommande termer i samband med 

arbetsklimat och jämställdhet. I de studerade regionerna eftersöks generellt tydliga riktlinjer i alla 

led och att ”leva som man lär”. Det mest frekvent använda ordet i samband med ledarskap är 

tydlighet. Flera medarbetare skriver i enkätundersökningen att cheferna är de som har störst 

möjlighet att påverka arbetsklimatet. En stor andel talar även om ackordet som ett hinder i 

utvecklingen av arbetsklimatet. Många menar att månadslön för yrkesarbetare skulle underlätta 

samarbetet mellan yrkesgrupper och skapa en större gemenskap.  

I resultatet framkommer en bild av enskilda projekt som öar i ett landskap. Givet är att de studerade 

regionerna delas i segment via AC-grupper, projekt och enskilda byggarbetsplatser. Indelningen 

av byggarbetsplatser är nödvändig för produktionen och ingår i linje-staborganisationen. Det kan 

diskuteras hur detta påverkar arbetsklimatet. Det kan tänkas bidra till ett gott samarbete på det 

enskilda projektet, samtidigt som det kan bidra till en isolering för exempelvis kvinnor på 

projekten. Till exempel om två kvinnor arbetar ensamma på varsin byggarbetsplats kan ett utbyte 

och tätare samarbete mellan de enskilda projekteten tänkas ha positiva effekter för kvinnorna samt 

motverka känslan av ensamhet.  

I enkätundersökningen redovisades även åsikter om att samarbetet på det enskilda projektet kan 

utvecklas. Ett antal enkätdeltagare menar att samarbetet i en enskild grupp skulle kunna få mer 

utrymme, för att sedan återanvända gruppens sammansättning i nästkommande projekt.  

 

Oavsett infallsvinkel och synsätt på samarbetet vill enkätdeltagarna känna delaktighet i hela 

verksamheten och samtidigt öka förståelsen för sina medarbetare, dess arbetsuppgifter och 

yrkeserfarenhet. Ytterligare en gemensam uppfattning är att organisationer bör bli bättre på att 

engagera yrkesarbetare och tjänsteman i samma frågor. Detta kan anses vara av yttersta vikt för att 

bedriva ett förändringsarbete gällande arbetsklimat och jämställdhet, det vill säga att alla ska vara 

delaktiga i förändringsprocessen. Samtidigt är processen för Peab en stor utmaning med tanke på 

företagets storlek och de omorganiseringar som bolaget genomfört. Peab har under sin tillväxt köpt 

upp andra företag med andra företagskulturer vilket i sin tur påverkar komplexiteten i 

förändringsarbetet. 
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6.1.5. Metodkritik 

 

Enkäten skickades via mejl till anställda inom region Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2. Antalet 

deltagande bestod av 188 tjänstemän av totalt 349 tillfrågade. Enkäten skickades enbart till 

tjänstemän. Anledningen till att yrkesarbetare inte tillfrågades var att de inte använder mejl i sitt 

arbete och därför svåra att kontakta digitalt. En tanke fanns om att möjliggöra ett deltagande hos 

yrkesarbetare via en fysisk enkät. På grund av arbetets omfattning prioriterades detta bort, till 

förmån för personliga intervjuer med yrkesarbetare.  

Ur vetenskaplig synpunkt kan svarsfrekvensen på 54 % i enkäten anses låg och därför inte 

representera urvalet av respondenter. Däremot var mängden deltagande däremot relativt hög, vilket 

bidrar till trovärdighet i resultatet. Anonymiteten i enkäten kan också tänkas möjliggöra högre 

deltagande och därmed öka trovärdighet i resultatet.  

Bortfallet i enkäten motsvarade 46 % av de tillfrågade. Tänkbara anledningar till bortfallet är 

glömskhet, tidsbrist, eller prioritering av andra arbetsuppgifter. Bortfallet kan även förklaras av 

ovilja att delta, lågt engagemang och intresse i frågan eller bristande kunskap om ämnet. De som 

däremot deltog i enkäten kan tänkas prioritera och vara intresserade av ämnet, vilket möjligen 

bidragit till den positiva syn på jämställdhet som framkom i enkätresultatet.  

Högre grad av förarbete till enkäten hade potentiellt gett en enklare hantering och kategorisering 

av resultatet. Fritextfrågorna var brett formulerade vilket öppnade för fri tolkning hos 

respondenterna, som i sin tur gav en stor spridning i svaren. Mycket arbete lades ner på att 

kategorisera svaren på ett stringent sätt, samtidigt eftersträvades just öppna och fria tolkningar. 
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6.2. Intervjuer 

6.2.1. Varför lämnar kvinnor produktionen?  

 

I resultatet framkommer att arbetstiden spelar en betydande roll för om kvinnor lämnar 

produktionen eller inte. Utifrån ett familjelivsperspektiv kan de låsta arbetstiderna verka 

begränsande. I roller som arbetsledare och platschef ställs krav på flexibilitet och tillgänglighet, 

såväl geografiskt som i arbetssätt, samtidigt som tidsramarna är förutbestämda. Det kan tänkas att 

det i sammanhang som dessa uppstår en konflikt, vilket även tidigare undersökningar indikerat.   

 

Det finns ett starkt samband mellan arbetstid och ackord inom byggbranschen, då produktionen i 

stor utsträckning präglas av ackordsdriven verksamhet. Resultaten av denna studie redovisar ett 

efterfrågande av flexiblare arbetstider liksom ett ifrågasättande av ackordssystemet.  

 

Ackordslön är inte längre den enda ersättningsformen, men mentaliteten som ackordsarbete ger 

upphov till lever kvar. Tänkbart är att även om det rent praktiskt skulle gå att ha en mer flexibel 

och rörlig arbetsdag, accepteras det inte på alla arbetsplatser i den kultur som råder. Detta verkar 

begränsande för såväl kvinnor som män, men i synnerhet kvinnor som historiskt sett tar större 

ansvar för hushåll och därför kan vara i behov av flexiblare arbetstider. 

Resultatet visar även ett samband mellan ackord och ett högt arbetstempo, som i sin tur bidrar till 

ett hårdare arbetsklimat. Ackordet och arbetstempot kan därtill begränsa nyanställdas möjlighet 

till en rimlig introduktion i arbetet. Det kan diskuteras på vilket sätt arbetsklimatet även exkluderar 

ny arbetskraft.  

I studien framkommer att de kvinnor vid nyanställning inom produktionen har en två- till femårig 

högskoleutbildning, vilket även tidigare undersökning indikerar och personalfunktion på Peab 

styrker. Historiskt sett har män mer kännedom och praktisk erfarenhet av branschen och 

byggnadsarbete, på grund av samhällets normer och strukturer vad gäller kön. Detta medför en 

skillnad i kvinnors och mäns inträde i produktionen och att de påbörjar sina karriärer under olika 

villkor. Det vill säga att männen i det här avseendet har ett försprång, vilket kan resultera i att det 

tar längre tid för kvinnor att få kompetensen bekräftad, erhålla respekt i yrkesrollen och därmed 

avancera.  

 

Byggbranschen i allmänhet och i produktionen i synnerhet tillämpar i stor utsträckning 

linjerekrytering. Linjerekryteringen kan utgöra en problematik när kvinnor saknar praktisk 

erfarenhet och kommer direkt från högskolan eller annan bransch. I kartläggningen av Peabs 

regioner framgår att av 16 arbetschefer är två kvinnor och av totalt 65 platschefer är ingen kvinna. 

Även chefsbefattningar överlag inom regionerna representeras nästan uteslutande av män. Det 

finns prestige i att gå den långa vägen i produktionsleden via linjerekrytering. Därför symboliseras 

bilden av den kompetenta chefen i dagsläget främst av en man. Linjerekrytering i kombination 

med att kvinnor ofta saknar praktisk erfarenhet kan förklara den rådande situationen inom Peabs 

regioner.  
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En brist på kvinnliga förebilder i chefsbefattningar kan ytterligare förklara varför kvinnor lämnar 

produktionen. Resultatet beskriver en upplevelse av ensamhet som kvinna inom produktion. 

Kartläggningen i sin tur redovisar en stor andel kvinnor på tjänster inom produktions- och 

personalstöd. Det är tänkbart att kvinnor, medvetet och omedvetet, söker sig till områden där fler 

kvinnor finns representerade. De övergår från en minoritet till en majoritet. I det här skedet 

fungerar produktionen som språngbräda från produktionen, i sidled snarare än vertikalt i linjen. 

Den könssegregerade arbetsmarknaden medför att kvinnan i byggbranschen blir avvikande från 

normen och utgör en minoritet. Ett resonemang kan föras kring att de som avviker från normen 

tenderar att bli ifrågasatta. Resultatet visar att kvinnors kompetens såväl som närvaro ifrågasätts 

på arbetsplatser i flera olika sammanhang, vilket kan bli en bidragande faktor till att kvinnor lämnar 

produktionen. 

Regionerna inom Peab är strukturerade i en linje-stabsorganisation. I linjen återfinns 

arbetschefsgrupper och i staben stödfunktioner, bland annat inköp, kalkyl och produktionsstöd. I 

linje-staborganisationen kan arbetschefen anses vara en nyckelperson i regionens arbete som en 

brygga mellan byggarbetsplatserna, de enskilda projekten och regionledningen.  

 

Arbetschefen har ett övergripande ansvar där många delar innefattas, främst ekonomi och personal. 

Rent teoretiskt har arbetschefen lika stort personalansvar som ekonomiskt ansvar. Varje 

arbetschefsgrupp hanterar en stor omsättning i en bransch som därtill är tidspressad. Affärerna är 

tydligare och mer konkreta att hantera, belöna och följa upp. Rimligtvis påverkar detta 

arbetschefens prioritering av jämställdhetsarbetet liksom den psykosociala arbetsmiljön. I 

resultatet urskiljs därför ett glapp mellan den teoretiska och praktiska bilden av arbetschefens roll. 

 

Sammanfattningsvis finns flera faktorer som, enskilt och i samverkan, leder till att kvinnor lämnar 

produktionen. En överhängande majoritet av anställda kvinnor i produktionen har 

högskoleutbildning. Utifrån detta framkommer i resultatet att kvinnliga medarbetare eventuellt har 

andra ambitioner än de som i dagsläget tillgodoses inom ramen för produktionen. Initialt upplevs 

inte produktionen begränsande och den ses inte heller som en språngbräda. Däremot blir 

produktionen temporär i samverkan med ovan nämnda faktorer, där ledarskapet verkar spela en 

betydande roll. 
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6.2.2. Attrahera och rekrytera 

 

Resultatet visar att det fordras ett intensifierat arbete för att attrahera och rekrytera den mängd 

arbetskraft som behövs för att bemöta rådande kompetensbrist. I studien framträder å ena sidan 

byggbranschen som traditionell och delvis konservativ. Å andra sidan en innovativ och 

förändringsbenägen bransch. Frågan blir vilken av dessa bilder som reproduceras i dagsläget och 

vilka som har makten att påverka allmänhetens uppfattning av branschen. I det avseendet finns 

potential att marknadsföra branschen som inkluderande för alla, oavsett kön. 

 

På Peab finns i dagsläget flera verktyg och kanaler som används i förmedlingen av företaget som 

arbetsgivare. I resultatet framkommer dock att det finns ännu större möjligheter att marknadsföra 

företaget i arbetet för fler kvalificerade och kompetenta medarbetare. Peabs kärnvärden och 

Peabskolan är några exempel som utmärker Peab som företag.  

 

I resultatet lyfts också potential i att använda just jämställdhetsarbete som en del i profileringen 

av företaget. Eventuellt efterfrågar framtidens medarbetare miljömässigt och socialt 

ansvarstagande i högre utsträckning, där jämställdhet ingår som en aspekt. Med tanke på att den 

nya generationen nu träder in på arbetsmarknaden blir faktorer som CSR och employer branding 

ännu viktigare för att erhålla rätt kompetens liksom vara ett företag i framkant.  

 

Resultatet tyder på att det ur en marknadsföringsaspekt finns förutfattade meningar och i viss 

mån felaktiga föreställningar om vad branschen och arbetet innebär. Det efterfrågas att företaget 

konkretiserar vilka tjänster som finns och samtidigt fastställer tydliga arbetsbeskrivningar för att 

kunna attrahera bredare.  

 

En strategi för att erhålla en mer jämställd produktion kan möjligen vara att anställa 

nyexaminerade samt arbetskraft från annan bransch och på så vis frångå linjerekrytering. 

Ansvaret för rekrytering varierar i branschen, inom de studerade regionerna har arbetschefen i 

samråd med HR-avdelningen ett rekryteringsansvar. Arbetschefen ska tillgodose arbetsgruppen 

med resurser och här framgår i resultatet att arbetschefens påverkan är betydande. I 

kartläggningen framgår bland annat att de arbetschefsgrupper som har eller haft en kvinnlig 

arbetschef också har flest anställda kvinnor.  

 

De som har potential att påverka den allmänna bilden av branschen är inte bara enskilda företag 

och branschorganisationer, utan även skolväsendet. I resultatet framgår att bilden som förmedlas 

i undervisning på högskolor inte alltid överensstämmer med verkligheten. I en bransch som 

präglas av samarbete och ständig utveckling bör bilden av ett stimulerande och varierande arbete 

lyftas fram snarare än bilden av ett uteslutande tekniskt ingenjörsarbete. Vidare kan frågan om 

vilka som förmedlar informationen i skolan ställas, samt hur mottagarna – det vill säga 

studenterna – identifierar sig med dessa personer.  
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6.2.3. Behålla och utveckla 
 
I resultatet betonas ett tydligt ledarskap som värdefullt och betydande. I ledarskapet efterfrågas 

bland annat uppmuntran, återkoppling och konsekvenskultur som faktorer för att behålla kvinnor 

inom produktionen. Sett till ledarskapet inom de studerade regionerna är arbetschefens roll 

central. Arbetschefen påverkar i sin tur platschefer och arbetsledares förutsättningar som ledare 

och i sina yrkesroller. Med sin förankring i produktionen har platschefer och arbetsledare stora 

möjligheter att påverka och driva jämställdhetsarbetet framåt i enlighet med Peabs mål. Oavsett 

ledarroll är tiden en bristvara, vilken spelar en avgörande roll i alla typer av förändringsarbeten.  

 

Resultatet redovisar ett stort engagemang och en hög grad av medvetenhet kring jämställdhet på 

arbetsplatsen. Inställningen till förändringsarbetet är positiv och frågan landar i ”hur” snarare än 

”varför”. Insatta i ämnet talar ofta om vikten att medvetandegöra och motivera varför ett 

förändringsarbete ska bedrivas. På Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2 blir istället ”hur-frågan” den 

centrala, eftersom det i resultatet kan urskiljas att incitamenten för en jämställd arbetsplats redan 

är klargjorda. Frågan om varför är alltså besvarad och i dagsläget blir därför själva 

genomförandet av förändringsarbetet den egentliga knäckfrågan. 

I den tidspressade byggvardagen har medarbetare oavsett yrkesroll arbetsuppgifter som förväntas 

prioriteras före arbetet kring jämställdhet, aktiviteter för att upprätthålla och föra produktionen 

framåt samt fördela arbetet. Samtidigt som andra förhållanden ska tillgodoses så som kvalitet, 

miljö och arbetsmiljö. Tidigare har den fysiska arbetsmiljön varit ett ämne med lägre prioritet 

jämfört med idag. På grund av lagändringar, fördelning av ansvar, tillsatta tjänster och resurser 

har arbetsmiljöarbetet förbättrats. Det uppmärksammas på ett helt annat sätt och har således 

blivit en del av det dagliga arbetet.  

Peabs huvudsakliga mål kring arbetet med jämställdhet är att det ska bli en naturlig, integrerad 

del i medarbetarstrategin och det dagliga arbetet. Ett antal paralleller kan dras mellan den fysiska 

arbetsmiljön och den psykosociala, givet är att båda är betydande för trivseln på arbetsplatsen. 

Resultatet visar att en större prioritering av psykosociala arbetsmiljön efterfrågas på Bygg Öst 1 

och Bygg Öst 2. Hur kan arbetet med den fysiska arbetsmiljön appliceras på den psykosociala 

arbetsmiljön? Finns det lärdomar, verktyg och kanaler att tillämpa i arbetet för en bättre 

psykosocial arbetsmiljö?  

 

Ytterligare motiv för att intensifiera arbetet kring den psykosociala arbetsmiljön finns i den nya 

föreskriften AFS 15:4, vilket medarbetare nämner, och i att en ny generation medarbetare 

möjligen har andra förväntningar, krav och förhoppningar på den psykosociala arbetsmiljön. 

Vissa jämförelser kan göras mellan den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, men det finns 

även skillnader. 

 

När det brister i den fysiska arbetsmiljön kan orsaker och samband urskiljas - det framkommer 

tydligt vad, hur och varför något gått fel. Således blir det enklare att analysera händelseförloppet 

och tillsätta förebyggande åtgärder. Vid incidenter rörande den psykosociala arbetsmiljön finns 

andra underliggande mekanismer som är svårare att konkretisera och hantera. Det handlar om 

subjektiva upplevelser som ställer krav på en större analytisk förmåga. Resultatet visar att 

missnöjet kring den psykosociala arbetsmiljön främst grundas i en jargong där subtila, 

återkommande negativa kommentarer förekommer. Ur ett jämställdhetsperspektiv handlar det 

sällan om specifika händelser, utan mer om ett generellt bemötande. 
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Faktum kvarstår att moment vad gäller den fysiska arbetsmiljön som förr ansågs otänkbara, är i 

dagsläget självklarheter. Lagstiftning, intern kommunikation och förankring i verksamheten 

parallellt med uppföljning och upprepning har visats ge resultat. Kan samma resonemang och 

tillvägagångssätt appliceras på den psykosociala arbetsmiljön och ett jämställdhetsarbete?  

 

Resultatet redovisar att jämställdhetsarbetet inte enbart beror av ett aktivt ledarskap, 

konsekvenskultur samt tydligare åtgärder och riktlinjer när incidenter inträffar. Andra förslag och 

tankar redovisas kring hur företaget aktivt kan arbeta för att behålla och utveckla kvinnliga 

medarbetare. Nätverk, mentorskap liksom förebilder är faktorer som återkommande nämns som 

en del av arbetet. Oavsett yrkesroll och erfarenhet finns en gemensam uppfattning om att nätverk 

kan spela en betydande roll för kvinnor inom produktionen, till och med vara direkt avgörande 

för om de stannar eller inte. 

 

I dagsläget finns flera lättillgängliga nätverk och organisationer med syfte att främja och 

inspirera kvinnor till att söka kontakt med ingenjörsyrket och byggbranschen. Efter att kvinnor 

entusiasmerats till byggyrket och sedan äntrat branschen försvinner stödbenen som nätverken 

utgjort. Eventuellt uppstår ett glapp i övergången från gemenskapen i skolvärlden till yrkeslivet 

där kvinnan blir en minoritet i produktionen.  

 

I resultatet beskrivs projekten inom produktionen som öar i ett landskap och samtidigt återger 

kvinnorna en känsla av ensamhet på dessa öar. Flera kvinnliga medarbetare efterfrågar mentorer 

och saknar förebilder i sitt arbete. Vikten av just ett kvinnligt nätverk för produktionsverksamma 

kan i dessa avseenden anses vara extra angelägna. Ett nätverk kan erbjuda kvinnor inom 

produktionen en plats för inspiration, diskussion och utbyte av erfarenheter. Möjligen kan 

kvinnor här återfå en gemenskap och skapa en majoritet i minoriteten.  

 

I Peabs reviderade plan för lika rättigheter och möjligheter inleder företagets VD med att nyckeln 

i förändringsarbetet består av dialog. Vidare betonas vikten av transparens i företagets arbete. I 

resultatet uttrycker medarbetarna information som en viktig del i utvecklingen för en mer 

jämställd arbetsplats. Således är samtliga överens om att kommunikation är en viktig byggsten i 

Peabs arbete för lika rättigheter och möjligheter. Enligt teorin ska en handlingsplan innehålla 

bland annat värdegrund, övergripande och mätbara mål med ansvarsområden vad gäller 

uppföljning. Vidare ska en sådan plan innehålla incitament till varför arbete ska bedrivas och bör 

därefter implementeras, styras och kvalitetssäkras. I resultatet framgår att incitamenten är 

klargjorda, däribland att Peab vill spegla deras kunder liksom samhället med en varierad 

personaluppsättning.  

 

Det finns kännedom och förståelse för budskapet i planerna hos anställda på Peab, samtidigt 

tycks syftet med framtagandet av planerna ibland vara oklart. Enligt resultatet används inte 

planerna förebyggande, som de främst är avsedda för, utan snarare när incidenter inträffar. Peabs 

kärnvärden konkretiseras i och med handlingsplanerna vilket gör att medarbetare upplever själva 

planerna som överflödiga. Innehållet i planerna tycks vara allmängiltigt och grundat på sunt 

förnuft. Samtidigt verkar olika uppfattningar finnas kring vad just sunt förnuft innebär. Att 

uppfattningarna kan skilja sig åt motiverar handlingsplanernas existens, då den definierar och 

tydliggör vad som inte accepteras på arbetsplatsen.  

 

Initierade i ämnet belyser implementering av ett förändringsarbete som vitalt. Workshops 

beskrivs som ett effektivt verktyg för ändamålet, något som medarbetare enligt resultatet har en 

positiv inställning till. I allmänhet eftersöker medarbetare mer återkoppling och uppföljning.  
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6.2.4. Metodkritik 

 

Syftet med den kvalitativa studien var att erhålla ett nyanserat resultat och samtidigt skildra 

erfarenheter, åsikter och kännedom kring frågeställningen. Ämnet som studerats är komplext och 

i resultatet framgår att det inte finns en entydig uppfattning om frågan. 

 

Vid transkribering och bearbetning av intervjuer har dialog samt en gemensam bedömning legat 

till grund för tolkning av materialet. Följdfrågor har ställts i intervjutillfällen där det varit 

otydligt vad respondenten menat, för att skapa större möjlighet till att sätta svar i rätt kontext. 

 

Alla respondenter gavs samma förutsättningar inför intervjutillfället, då ingen fick ta del av 

frågorna på förhand, däremot kan förkunskaperna hos respondenterna varierat. Förkunskaperna i 

ämnet har inte ansetts vara det primära, det är personliga upplevelser och uppfattningar om 

arbetet inom företaget och branschen som varit av relevans för studien.  

 

Samtliga intervjuer med medarbetare på Peab har följt samma tema och frågorna har med 

undantag för respondenter med ledarfunktion inte anpassats efter yrkesroll. I samtal med 

respondenter med uttalad ledarfunktion har frågor kring ledarskapet adderats för att undersöka 

synen i frågan om jämställdhet. Anpassningen av frågor har skapat ett resultat där olika 

erfarenheter och perspektiv utifrån yrkesposition skildrats. 

 

Intervjuer med externa respondenter har varit mer omfattande. Det fria samtalet har fått större 

utrymme och färre frågor har fordrats, då kunskapen inom ämnet varit gedigen hos 

respondenterna. Peabs verksamhet liksom de studerade regionerna har berörts i de externa 

intervjuerna. Resultat och indikationer från intervjuer med Peabs anställda har behandlats för att 

förankra, förklara och nyansera tendenser som medarbetare beskrivit. 

 

På grund av att ämnet behandlar subjektiva åsikter och personliga erfarenheter, ställs krav på 

anonymitet i presentationen av resultatet. Det kan diskuteras kring hanteringen och 

förhållningssättet till att skydda respondenters integritet, samt hur det har påverkat utfallet i 

resultatet. Viss information har utelämnats för att inte röja identitet hos deltagande. Det har bland 

annat handlat om data som i frågan egentligen är av relevans, till exempel ålder och yrkestitel. 

 

Som författare har det fordrats ett förhållningssätt till de egna förkunskaperna och förståelsen av 

ämnet. Det har varit viktigt att inga personliga värderingar applicerats på resultatet. Vissa delar 

av underlaget har sorterats bort på grund av att de inte varit konstruktiva eller relevanta för 

frågeställningen i arbetet. För att nå objektivitet har även vissa delar sorterats bort, vilket 

paradoxalt kan bidra till en minskad objektivitet i resultatet. 
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7. Slutsats 
 

Syftet med projektet var att undersöka hur arbetet med jämställdhet bedrivs inom Peabs regioner 

Bygg Öst 1 och Bygg Öst 2, med fokus på hur det kan förbättras. Peab inte är unikt vad gäller 

problematiken med att få kvinnor att stanna kvar inom produktionen. Frågeställningen berör ett 

komplext ämne som innefattar flera dimensioner och faktorer.  

 

Den låsta arbetstiden inom produktionen är en faktor som påverkar förutsättningarna för att 

bedriva förändringsarbetet som en ökad jämställdhet på Peab innebär. Arbetstiden härleds till 

den ackordsdrivna verksamheten, vilken begränsar flexibiliteten för de som arbetar inom 

produktion. En brist på rörliga arbetstider kan kollidera med familjeliv. En ökad flexibilitet samt 

en större fördelning av arbetsuppgifter mellan anställda, skulle bidra till att fler kvinnor stannar 

kvar inom produktionen. 

 

De studerade regionerna tillämpar inom sin organisationsuppbyggnad en linjerekrytering. 

Rekryteringssättet medför att det i dagsläget finns få kvinnor på chefspositioner inom 

produktionen och en eventuell brist på kvinnliga förebilder inom företaget. För att öka andelen 

kvinnliga ledare behöver företaget frångå linjen, vilket bland annat kan innebära att rekrytera 

från andra branscher. 

 

När nyexaminerade kvinnor anställs till produktionen övergår de från en majoritet till en 

minoritet, vilket bidrar till en känsla av ensamhet. Ensamheten kan motverkas med hjälp av en 

gedigen introduktion och en möjlighet att ingå i ett kvinnligt nätverk avsett för anställda inom 

produktion. Att även genomföra en fokuserad rekryteringssatsning skulle innebära en ökad andel 

kvinnor inom företaget, något som medarbetare är positivt inställda till.  

 

Ledarskapet är avgörande i frågan om jämställdhet, där alla ledare är viktiga för produktionens 

utveckling. Inom de studerade regionerna framträder arbetschefens roll som en nyckel i 

förändringsarbetet. Det rådande byggbehovet, konkurrensen och beställarens krav skapar en 

tidspressad situation. Situationen medför att arbetschefens roll på lång sikt blir ohållbar i 

förändringsarbetet. Det enskilda företaget kan inte påverka yttre faktorer som samhället bidrar 

till. Däremot kan Peab se över möjligheterna inom ledarskapet och komplettera chefskapet med 

mentorer. Relationen mellan mentor och adept kan bidra till en kunskapsöverföring och 

samtidigt kompensera eventuell brist på erfarenhet av produktion. 

 

Arbetsklimatet i byggbranschen påverkas av en jargong som råder vilken påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön. Detta medför att fler kvinnor lämnar produktionen där jargongen ter 

sig vara utbredd, även om den har förbättrats. I förändringsarbetet fordras mer i form av aktiva 

åtgärder, en konsekvenskultur och civilkurage hos medarbetare och inte minst hos ledare.  

Aktiva åtgärder kan bestå av utbildning, workshops samt att återkommande belysa ämnet via 

kommunikationskanaler som exempelvis Regionbladet. 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att denna typ av förändringsarbete är både omfattande och 

tidskrävande. Det fordras resurser och det kommer att ta tid, men som entreprenör är det av 

högsta intresse att maximera lönsamheten i företaget, erhålla rätt kompetens och utnyttja alla 

medarbetares fulla potential.   
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8. Rekommendationer 

 
8.1. Rekommendationer till företaget 

 

Se över möjligheterna att: 

 Skapa ett introduktionsprogram och/eller traineeprogram 

 

 Starta ett kvinnligt nätverk för kvinnor inom produktion  

 

 Vidare utnyttja det befintliga nätverket Unga Ingenjörer genom kontinuerligare träffar 

 

 Starta ett mentorskapsprogram för produktionsanställda och därigenom erbjuda alla 

nyanställda en mentor 

 

 Utnyttja befintliga kommunikationskanaler ytterligare för att sprida information och 

förankra arbetet i alla led 

 

 Frångå linjen och rekrytera kompetensbaserat från andra branscher 

 

 Erbjuda anställda inom produktionen flexiblare arbetstider alternativt fördela  

arbetsuppgifter mellan yrkesroller 

 

 

8.2. Rekommendationer till vidare studier 

 
Då jämställdhet innefattar flera dimensioner och faktorer leds forskaren inom ämnet in på 

sidospår. Nedan presenteras för ämnet relevanta delar som kan vara intressanta att studera 

närmare. 

 Mångfald 

Applicera samma frågeställning utifrån ett mångfaldsperspektiv 

 

 ”Generation Y” 

Vad eftersöker framtidens medarbetare och hur påverkar det exempelvis byggbranschen? 

 

 Ledarskapet 

Vad drivs en ledare i byggbranschen av? Hur påverkar det här den enskilda 

medarbetaren, företaget och branschen i stort? 

 

 Den typiska anställda inom byggbranschen… Finns den?  

Vilka drivkrafter finns bakom valet av byggbranschen, är det ett aktivt val? 

 

 Kvinnliga nätverk 

Vad efterfrågas i nätverk som dessa? Hur funkar de redan befintliga?  
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Bilagor  
 

 

Bilaga 1  Exempel på intervjuguide 

Bilaga 2 Intervju 1  

Bilaga 3 Intervju 2  

Bilaga 4 Intervju 3  

Bilaga 5 Intervju 4  

Bilaga 6 Intervju 5  

Bilaga 7 Intervju 7  

Bilaga 8 Intervju 9  

Bilaga 9 Intervju 10  

Bilaga 10 Intervju 11  

Bilaga 11 Intervju 12  

Bilaga 12 Intervju 13  

 



 
 

Bilaga 1 – Exempel på intervjuguide  

Inledning 

 Tack för att ni tar er tid för den här intervjun! 

 Presentation av oss, projektet och frågeställningen 

 Anonymitet 

 Inspelning 

 Frågor och feedback 

 

Faktaruta 

 Yrkesposition: 

 Ålder: 

 Tid inom byggbranschen: 

 Tid på PEAB: 

 Kort om dig: 

 

Jämställdhetsarbete i stort 

 Hur är din syn på jämställdhetsarbete i stort inom byggbranschen? 

 I byggbranschen pratar man mycket om den fysiska arbetsmiljön, hur resonerar du kring 

den psykosociala arbetsmiljön? 

 

Planerna 

”Plan för lika rättigheter och möjligheter i Peab” och ”Handlingsplan mot kränkande 

särbehandling inom Peab” 

 Hur väl informerade/bekanta uppfattar du att anställda på Peab är med planerna? 

 Är det något som integreras i det dagliga arbetet? 

 Tillämpas planerna och i så fall vid vilka tillfällen? 

 

Jämställdhetsarbete inom Peab 

 Hur upplever du engagemanget bland kollegor kring jämställdhetsfrågor? 

 Hur upplever du arbetsklimatet på din byggarbetsplats?  

 Hur uppfattar du att jämställdhetsarbete bedrivs inom Peab? 

 Kan du ge exempel på bra respektive dåligt hanterande av en situation där kränkande 

behandling förekommit? 

 Hur kan du påverka jämställdhetsarbetet i din ledaroll? 

 

Avslutningsvis 

 Vad tror du det beror på att kvinnor lämnar produktion efter ett tag? 

 Vad tror du man kan göra för att behålla kvinnor i produktion? 

 Konkreta exempel från dina upplevelser? 

 Frågor/kompletteringar? 

  



 

Bilaga 2 – Sammanfattning intervju 1, 2016-03-30 

Respondenterna är förtroendevalda och representerar i sin roll yrkesarbetare på Peab. Båda har 

lång yrkeserfarenhet som träarbetare.  

Angående Peabs handlingsplaner menar respondenterna att det kan vara en utmaning att sprida 

dem i organisationen så de når yrkesarbetarna. De upplever att kännedomen kring planerna är 

bristfällig i hantverkarleden och att de främst använts när det väl har inträffat en incident. Det är 

när det blivit en personalfråga som planerna tagits fram och först då som ansvariga chefer använt 

dem. Det är i det dagliga arbetet som det brister, anser respondenterna. 

På ett av Peabs mer omfattande projekt har incidenter med könsdiskriminering och kränkande 

behandling förekommit, främst i form av klotter och personangrepp. Det positiva i samband med 

incidenterna är efterspelet, då lagbasar såväl som tjänstemän i de berörda projektgrupperna visat 

ett tydligt ställningstagande mot dessa aktioner. Ett ställningstagande som, enligt respondenterna, 

sedermera ledde till en attitydförändring hos personalen. Det bör tilläggas att det är svårt att veta 

huruvida det är Peabs anställda eller underentreprenör som stått för handlingarna, just på grund av 

projektets omfattning.  

I samband med incidenter som ovan blir det extra viktigt med ledarskap, menar respondenterna. 

De anser att ledargestalterna måste ”trycka på”. I egenskap av fackliga representanter försöker 

respondenterna att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågan, så att den kan få större genomslagskraft 

i och med det stora antal medlemmar som finns anslutna till den fackliga organisationen. Ett aber 

är att det kan finnas ett annat synsätt i underentreprenörers organisation, menar respondenterna, 

att jämställdhetsarbete är ett ämne som varken behandlas överhuvudtaget eller i samma grad som 

inom Peab. 

En annan problematik är den gruppdynamik och ”råa jargong” som stundtals uppstår i byggboden 

vilken den ena respondenten beskriver som en ”frizon”. ”Vi har varit ’vita medelålders män’ i 

majoritet, men med åren så har det ju ändrat sig”, menar den ena. Den andra beskriver egna 

erfarenheter: ”Jag vet inte hur många gånger jag varit med om att man inte ens reflekterat själv 

utan bara skrattat med.” Det är i specifikt sådana situationer som det enligt dem blir viktigt med 

civilkurage och tydligt ledarskap. Med andra ord att ”de här personerna som folk ser upp till tar 

ett större ansvar i de här frågorna och liksom säger ifrån. DÅ kan man förändra.” 

Som tillägg poängterar en av representanterna vikten av att personer med ledande funktioner också 

arbetar tillsammans och kommunicerar sinsemellan i frågorna. Respondenterna i sig arbetar med 

yrkesarbetarna, däribland lagbasarna, och för en dialog med dem. Om det då inte sker samma 

dialog på tjänstemannasidan anser representanterna att det kan bli ineffektivt. ”Någonstans är det 

att man ska göra det samtidigt, då blir det större tryck i frågan”, menar dem. 

Respondenterna anser att nätverk och kampanjer är viktiga för en ökad jämställdhet inom 

byggbranschen. På ett personligt plan har kampanjen ’Stoppa Machokulturen’ varit betydelsefull 

för båda respondenterna. ”Det gör ju mig tuffare och så har jag personligen hunnit tänka till kring 

vad som är rätt och fel”, menar ena respondenten.  

  



 

Ena respondenten beskriver Stoppa Machokulturen som en ”bra kampanj, men man ansåg att folk 

kunde missförstå”. Han berättar att Peab inte stöttade kampanjen från centralt håll, då kampanjens 

affischer var utformade med raljanta och ironiska uttryck i stil med ’det behövs kvinnor på 

arbetsplatsen, för det måste ju städas också’. Samtidigt tycker respondenten att man aldrig ska ta 

bort rätten att söka ny information. Formuleringarna på affischerna försvarar respondenten med 

att om man läste det finstilta på affischerna skulle budskapet ändå gå fram. ”Att du har en 

provocerande text är för att folk ska rygga till, sen går det finstilta att se även utan glasögon.” 

Efterspelet var däremot positivt. ”Nu ser vi ju det att Peab jobbar med eget material och ser frågan 

mycket större. Visst, Peab har inte många kvinnliga yrkesarbetare, men vi har ju mycket större 

kvinnlig del av tjänstemän idag. Det är positivt”, säger ena respondenten. 

Att byggbranschen är en mansdominerad bransch är ett faktum. På frågan om det kommer bli mer 

jämställt i och med generationsskiftet, tror respondenterna att en ökad jämställdhet inte enbart 

kommer bero av det sker ett generationsskifte. ”Tänk dig en som jobbat i branschen som 

yrkesarbetare i 30 år och så kommer det plötsligt en yngre person, oavsett kön, som ska berätta 

hur han ska göra. Oavsett där blir det en klinch. Sen om det är en man eller kvinna, tror jag inte 

det spelar någon större roll. Fast det kanske gör det?”, resonerar en av respondenterna. 

Vidare ser respondenterna en problematik rörande den homogenitet som finns ute på 

byggarbetsplatserna. ”Man pratar liksom om ’män i grupp’ [där det] kan vara helt annorlunda, 

det blir en helt annan jargong, och det är DET man sticka hål på. Det är väl någon slags 

maktbalans som är väldigt viktig. Och där finns ju också en rädsla för saker och ting just med 

starka kvinnor, att män anser det vara ett stort problem – man ser dem som ett hot.”  

Fortsättningsvis tror respondenterna att kvinnor generellt sett i mansdominerade branscher 

förväntas prestera mer än vad män förväntas göra. ”Till exempel de kvinnliga arbetscheferna vi 

har här på kontoret måste nog jobba mycket hårdare på grund av att du alltid är ifrågasatt.” 

Respondenterna kan bekräfta tendensen att kvinnor efter ett tag slutar jobbar inom den fysiska 

produktionen som exempelvis arbetsledare, för att sedermera gå över till produktionsstödstjänster 

eller annan bransch. 

För att både öka och behålla antalet kvinnor inom produktion, anser respondenterna att krafttag 

krävs vad gäller rekrytering av kvinnor. ”Jag ser ju på hantverkarsidan att företaget har en 

möjlighet och det är ju så att inte bara anställa en kvinna eller två, utan säga till att vi har ett 

behov som läget ser ut nu framåt. Så anställ istället femton kvinnor, så kan de bilda ett nätverk i 

det här och stötta varandra för då börjar man våga ta plats.” Respondenten jämför med hur de 

själva får stöd i de nätverk som finns inom i den fackliga organisationen. ”Jag tror att 

arbetsgivarna måste våga ta lite tuffare beslut att bestämma sig för att just nu anställer vi ett antal 

kvinnor.” De menar att det kommer uppstå en synergi mellan en stor rekryteringssatsning av 

kvinnor och att kvinnor stannar kvar inom produktion. Vidare anser respondenten att det är 

branschen som måste anpassa sig, då det faktiskt kommer fler och fler kvinnliga arbetsledare ute i 

produktionen. 

Argumentet baserat på en eventuell brist på kvinnlig arbetskraft att rekrytera avfärdar ena 

respondenten. ”Det där är rent skitsnack, jag har en lista på fem yrkesarbetande kvinnor, där jag 

har sagt ’Jag har kvinnor att anställa’, men får känslan av att de inte vill anställa kvinnor. Då 

ställer jag mig frågan: har de aktivt sökt efter kvinnor?” Den andra respondenten fyller i: ”Men 

vi kommer nog dit snart, vi trycker ju på där kring att leta och anställa kvinnor.” 

 



 

Bilaga 3 - Sammanfattning intervju 2, 2016-04-01 

Respondenten är en medelålders manlig arbetschef som har arbetat inom byggbranschen i snart 20 

år varav fem år på Peab. 

På frågan om hur synen på jämställdhetsarbetet i stort är inom byggbranschen svarar respondenten: 

”Det är väl dåligt, men samtidigt något som blir bättre och bättre”. Vidare menar respondenten 

att sett till antal anställda inom gruppen är antalet kvinnor lågt, helt klart en minoritet och att det 

där kan bli bättre. ”Vi måste få in mer kvinnor i branschen, så är det bara”, menar respondenten, 

men vidhåller att det viktigaste är erfarenhet och kunskap, inte könstillhörighet. ”Jag tycker att 

man ändå ska få kämpa om rollen, det är ändå erfarenheten som spelar roll. Jag anställer ingen 

kvinna för att hon är kvinna, jag anställer ingen man för att han är man. Utan det är den som är 

bäst för den platsen är den som gäller men sen måste det bli skärpning.” 

 

På frågor kring den psykosociala arbetsmiljön, menar respondenten att arbetschefen ska skapa 

förutsättningar i och med de kontrakt som ingås. Här ingår det att kunna genomföra projekt på ett 

“vettigt sätt” för att undvika stress, vilket respondenten har för vana att stämma av i dels 

medarbetarsamtal, dels genom platsbesök. Att kommunicera, känna av stämningen och ”gå och 

prata med den personen, se vad det är – är det privat?”. Vidare resonerar respondenten kring 

vikten av att informera till övriga på en arbetsplats om något inte står rätt till. ”Om något är fel i 

det privata livet ska man informera om det, för det slår igenom”. Respondenten fortsätter: ”Man 

måste ju prata om sådana mjuka faktorer, om man ser att en medmänniska inte mår bra, då måste 

man ju prata […]. Alla måste trivas i gruppen, trivas ihop och det ska vara en bra stämning. Man 

måste skapa engagemang, annars producerar man inget heller.”  

 

Respondenten nämner den nya lagändringen [AFS 2015:4] och menar på att det viktigaste är att 

vara medmänniska; lyssna och prata med varandra. Som arbetschef har respondenten arbetat med 

vad som är ”okej” och ”inte okej” och ser tydligt vikten av att stämma av och följa upp arbetet. 

Respondenten välkomnar den nya regleringen i AFS 2015:4 med motiveringen: ”Det största 

problemet idag är att våra projekt bara blir stressigare och stressigare, vi får allt mindre tid att 

utföra projekten på.” Respondenten menar att det i dagsläget upplevs som största 

arbetsmiljöproblemet, vilket i sin tur skapar ett tuffare och hårdare klimat på arbetsplatsen. 

 

Respondenten berättar om ett projekt de bedriver som skiljer sig från övriga pågående vad gäller 

upphandlingsform, vilket resulterat i att fokus snarare lagts på sammansättningen av 

organisationen, än på pris. På senare tid har även respondenten noterat förändringar på 

beställarsidan i att andelen kvinnor har ökat. Respondenten har fått en känsla av att vilja bemöta 

och spegla beställarens organisation på entreprenörsidan vad avser könsfördelningen och upplever 

detsamma hos kollegor. Respondenten återger sin tidigare chefs synsätt: ”När ni planerar en 

organisation, se till att det är unga, gamla och tjejer med. Då får man en mångfald, en mix, där 

man kan ta vara på varandras erfarenheter.” Fortsättningsvis talar respondenten om hur viktigt 

det är med mångfald i stort - att medarbetare i arbetsgruppen har olika bakgrunder och 

erfarenheter.   

 

 

  



 

Det nämnda projektet deltog i en workshop baserad på diskussioner utifrån givna situationer som 

rimligen skulle kunna förekomma på en byggarbetsplats. Alla anställda på projektet deltog i syfte 

att uppmärksamma och förbättra jämställdheten på arbetsplatsen och inom företaget. De eventuella 

effekterna av dagen har inte hunnit utvärderas ännu men planen är - liksom med det övriga 

jämställdhetsarbetet inom Peab - att detta ska följas upp men framförallt bidra till att innehållet 

integreras och blir en naturlig del av det dagliga arbetet. 

På frågan om hur väl bekant respondenten känner sig med Peabs olika handlingsplaner svarar 

respondenten att innehållet i dessa bör tillhöra sunt förnuft. Respondenten är medveten om att de 

finns och talar om att tjänstemännen skrivit under ”etiska spelregler”, bland annat i samband med 

Etikrundan. Respondenten står alltså bakom innehållet, men anser att det egentligen är självklara 

saker.  

 

Vidare svarar respondenten på om planerna tillämpas och integreras i det vardagliga arbetet: ”Jo 

men det tillämpas ju i det dagliga arbetet skulle jag vilja säga, det gör det, men det överskrids nog 

också i det dagliga arbetet en hel del. Det viktigaste för mig är att mina arbetsledare och mina 

platschefer står upp för de här planerna och lever efter dem och säger till att ’Det här är inte 

okej!’, speciellt till gubbarna. Jag hörde att det var någon på ett projekt häromdagen som sa, 

alltså en jätteduktig hantverkare, som sa: ’Men alltså vi är ju grottmänniskor, låt oss vara 

grottmänniskor […] låt oss vara där ute och producera!’. Så det finns ju ett motstånd till sådant 

här, så är det ju. Och det är nog inte att man tycker illa om tjejer, det är bara att de alltid gjort 

som de har gjort. Och så har vi väl 300-400 hantverkare varav en är tjej. Det är klart att det blir 

tufft då, det blir ju det. Och vi har ju 20 arbetsplatser, och hon kan ju bara vara på en arbetsplats. 

Flera av våra killar kommer ju säkert aldrig jobba med henne. En tjej under 30 år i branschen, 

det blir ju tufft.” 

Som arbetschef ser respondenten sin roll som central och viktig i jämställdhetsarbetet och menar 

på att han i vissa sammanhang kan vara tydligare. ”Till exempel i situationer vid fikabordet då det 

kommer olämpliga kommentarer, där önskar jag att jag själv sa till mer än vad jag gör. Sen måste 

man väl också dra en gräns där också, vad man ska säga och inte säga. Tydlighet och 

kommunikation, ta tag i saker, inte bara sopa det under mattan och tro att tiden ska lösa problemet 

för så är det inte.” 

Trots visst motstånd upplever respondenten att det finns både engagemang och intresse i frågan. 

Respondenten berättar om ett tillfälle på det tidigare nämnda projektet, där både bra och givande 

diskussioner uppstod. Ute på byggarbetsplatserna kan respondenten uppfatta yrkesarbetare som 

mindre intresserade i frågan, men menar på att det inte är konstigt då man som tjänsteman får 

närmare och mer kontinuerlig kontakt med underlag inom ämnet. Dessutom arbetar tjänstemän 

med kvinnor dagligen, vilket i sin tur bidrar till en medvetenhet i frågan. Respondenten kommer 

att tänka på Peabskolan och ställer sig frågan varför Peab inte är ute och profilerar sig mer bland 

kvinnor i sådana typer av sammanhang. 

Vad gäller frågor kring jämställdhet inom byggbranschen i allmänhet och kvinnor i produktion i 

synnerhet, ser respondenten det som en ”tröskel” och jämför med att tjänstemannasidan ökat 

antalet anställda kvinnor. Respondenten menar på att om en könsfördelning på hälften-hälften 

kvinnor och män skulle uppnås, kan just det användas som en del i marknadsföringen av 

företaget. ”Då tänker inte tjejerna ‘Här är det bara två stycken tjejer - här är det stenåldern’ 

utan istället ‘Oj - här satsar man på tjejer’”. Respondenten fortsätter: ”Det gäller ju att bygga 

upp till en form av grundnivå så skulle resten rulla på.” 

  



 

Respondenten tror att främsta orsaken till att kvinnor lämnar produktionen är attityden, snacket 

och ”den där råheten” på byggarbetsplatserna. ”Jag kan nog tänka mig en tjej som går förbi, om 

hon är målare eller elektriker, då är det alltid en kommentar bakom hennes rygg, men ändå så att 

hon hör. Och det är ju inte okej. Och det är nog därför många lämnar. Sen är det smutsigt, skitigt 

och tungt, tidiga mornar och fysiskt jobbigt”, säger respondenten. 

Därtill är arbetstiden ett problem, anser respondenten. Ersättningsformen var tidigare baserat på 

ett ackord och för fem år sedan fanns det bara rena ackord, som innebar lön efter prestation. ”Var 

man borta då för att man skulle lämna och hämta ungar, då fick ju laget mindre producerat och 

därför mindre betalt. Det var ju inte accepterat och det sitter fortfarande kvar. Det sitter nog kvar 

lite på tjänstemannasidan också, om man är arbetsledare så måste man 06.30 vara förberedd och 

redo och stå där ute och leda trupperna. Då kan man inte komma klockan sju, halv åtta när allting 

är igång redan. Jag löser det själv genom att jag hämtar barnen istället.” 

Avslutningsvis resonerar respondenten kring vad som behöver göras för att behålla kvinnor inom 

produktion: ”Det är ledarskapet bland oss ledare och bland våra platschefer som måste bli bättre. 

Vi har våra planer, vi ska stå upp för dem och visa vad som inte är acceptabelt. Det här skitsnacket 

som är där ute - ta tag i det. Till exempel med det här att inte ha hjälm, det tog 10 år innan det 

blev accepterat så om kanske fem-sex år är det med tjejer i branschen.”  



 

Bilaga 4 - Sammanfattning intervju 3, 2016-04-01 

Respondenten är en kvinnlig arbetsledare i yngre medelåldern som arbetat på Peab i cirka fem år.  

Angående frågan om synen på jämställdhetsarbete inom byggbranschen i stort, resonerar 

respondenten kring att byggbranschen generellt sett är en ”väldigt speciell bransch med mycket 

egna regler.” Vidare menar respondenten att det finns företeelser som kan förekomma inom 

byggbranschen, som inte skulle tolereras på någon annan arbetsplats eller i någon annan bransch. 

Respondenten menar att det är en typ av fristad där en hård jargong och kränkningar i mångt och 

mycket accepteras. Enligt respondenten kan det bero på att branschen länge varit en isolerad värld 

med en homogen grupp människor som utgjort arbetskraften, men att det nu håller på att förändras 

i och med att kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund eller annan kultur rekryteras. 

Respondenten anser att det både vad gäller jämställdhet och mångfald blir succesivt bättre.  

Respondenten berättar om en workshop med temat mångfald och jämställdhet, som ägde rum inom 

ramen för det projekt respondenten arbetar i nu. Det var en positiv och överraskande upplevelse 

eftersom alla – både tjänstemän och yrkesarbetare – deltog och förde aktiva diskussioner kring 

ämnet. Respondenten anser att det är ett effektivt och nyttigt verktyg för att väcka frågor kring 

beteenden och hur man agerar mot varandra på arbetsplatsen. Respondenten beskriver workshopen 

som ett pilotprojekt och något som borde implementeras och bli rutin på Peab och andra 

arbetsplatser. 

Samtidigt kan respondenten märka skillnader i engagemang och intresse mellan yrkesarbetare och 

tjänstemän rörande jämställdhetsfrågor och jämställdhetsarbete. Hon förklarar det med att 

yrkesarbetarna är praktiker och att de ”gör sitt och tänker inte så mycket på annat runtikring”, 

samt att de är ”så vana vid sin rutin och inte har så mycket för förändringar.” Oavsett detta 

upplevde respondenten tydliga effekter av workshopen genom att många på arbetsplatsen påminde 

varandra om innehållet och att en medvetenhet uppstod. 

Även Peabs olika handlingsplaner som rör jämställdhet och likabehandling diskuterades på 

workshopen. Respondenten tror att det var första gången som de blev tilldelade planerna. ”Jag 

tror att det finns yrkesarbetare som inte ens visste om att det finns en likabehandlingsplan”. Efter 

workshopen har respondenten satt upp en rutin som innebär att alla aktörer eller medarbetare som 

kommer till arbetsplatsen får läsa igenom planerna vid inskrivning. ”De får alltså en stund att läsa 

och så berättar vi vad som gäller på vår arbetsplats och i Peab.”  

I rollen som kvinnlig arbetsledare har respondenten personlig erfarenhet av kommentarer i stil med 

”Är det inte lika bra att kvinnor är hemma och lagar mat och tar hand om barnen, där de ska 

vara?”. Respondenten förtydligar att dessa kommentarer oftast fälls med ”glimten i ögat” för att 

provocera, och resonerar kring att ”det är väl mest för att driva mig till vansinne, men samtidigt 

ligger det väl något allvar i det de säger. Annars skulle man inte säga det, om det inte fanns någon 

lite andemening i det.” Vidare har respondenten en upplevelse av att de order respondenten ger 

tenderar att bli extra ifrågasatta, just på grund av respondentens könstillhörighet. I dessa situationer 

beskriver respondenten en uppgivenhet, och ställer sig frågor som: ”Vad gör jag här?” och 

”Varför är jag här?” 

På frågeställningen kring vad orsakerna är till att kvinnor tenderar lämna produktionen, har 

respondenten inga självklara svar, men kan däremot bekräfta att tendensen finns. Dels kan det bero 

på ett stundtals hårt arbetsklimat och den jargong som råder ute på byggarbetsplatserna, dels 

bakomliggande faktorer av mer praktisk karaktär så som arbetstider och avancemang inom 

branschen. Exempelvis vilka tjänster och områden som intresserar de anställda.  



 

Arbetstiderna beskriver respondenten som ”en sådan låst modell som inte går att rucka på”. 

Respondenten har dock förståelse för arbetstiderna och att de fyller en funktion. ”Du är ju värdelös 

som arbetsledare om du inte är där när produktionen sker.” 

Utöver detta är arbetstiderna viktiga eftersom ersättningsformen för yrkesarbetare ofta är ackord. 

”På tjänstemän kanske det skulle kunna gå och lösa [med mer flexibla arbetstider], men inte för 

yrkesarbetare för de har ju sina tider och jobbar på ett ackord i ett lag. Hela laget måste göra 

samma lika, för annars sticker det i ögonen. Det funkar ju inte, de skulle aldrig tolerera det inom 

sitt lag även om det gick att ta en halvtimme hit och dit.” 

Vidare diskuterar respondenten arbetstiden som en aspekt utifrån att det kan falla sig praktiskt för 

kvinnor att i samband med familjebildande byta tjänst. ”Då tror jag att det just där blir en naturlig 

övergång till en tjänst med mer flexibla tider.” 

Kring frågor om de olika ledarnas ansvar i jämställdhetsarbetet, anser respondenten att alla, oavsett 

yrkesroll, har ett ansvar. Samtidigt understryker respondenten vikten av att de i produktionens 

ledande positioner visar en tydlig ståndpunkt. ”Gör man inte det är det svårt att få det att regna 

ner i resterande led.”  

Avslutningsvis tror respondenten att det behövs fler kvinnor inom produktion, och att det då 

automatiskt kommer få fler kvinnor att stanna kvar. ”Då får man kanske en miljö som är trevligare, 

som en kvinna mer kan relatera till ju fler kvinnor det blir.” I tillägg tror respondenten på 

workshops som ett bra verktyg ”så att man väcker lite och så kommer kanske förändringen 

succesivt, om än sakta. Det är en lång väg kvar.” 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 5 – Sammanfattning intervju 4, 2016-04-04 

Respondenten är en manlig platschef i yngre medelåldern som arbetat cirka tio år inom 

byggbranschen. 

Angående jämställdhetsarbete i stort inom byggbranschen uppfattar respondenten att det finns en 

muntlig målsättning kring att det ska bli en mer jämställd fördelning av arbetskraft, men att det 

saknas ett konkret genomförande. ”Man säger att det ska bli mer tjejer och kvinnor i 

byggbranschen, men det låter med än vad det händer”. Med andra ord; respondenten har 

uppfattningen att branschen efterfrågar fler kvinnor inom produktion, men att det ännu inte lyckats 

genomföras. Respondenten ser en tendens att kvinnor rekryteras till produktion i en roll som 

exempelvis yrkesarbetare eller arbetsledare, men att de efter tid övergår till KMA-tjänster och 

andra typer av produktionsstödstjänster. Respondenten upplever det negativt att kvinnor inte 

stannar kvar inom just den fysiska produktionen, det vill säga ute på byggarbetsplatserna. 

På ämnet arbetsmiljö resonerar respondenten kring den, enligt honom, felaktiga föreställningen att 

det är fysiskt ansträngande att arbeta i produktion och att det skulle förklara varför det finns få 

kvinnor inom det fältet. Dock avfärdar respondenten det argumentet, han godtar inte att den fysiska 

faktorn skulle vara en begränsning, då han anser att det inte stämmer överens med verkligheten. 

Respondenten menar att det snarare handlar om planering av arbetet, än att exempelvis lyfta tungt. 

Ytterligare hänvisar respondenten till regleringar som finns kring hur mycket en yrkesarbetare får 

lyfta och bära på arbetsplatsen.  

Vidare tror respondenten att det ”Tyvärr är några som får vara första generationen som får bana 

väg åt andra, att några [kvinnor] kommer få dra det tunga lasset och etablera sig, sedan så blir 

det lättare för andra [kvinnor] att fylla på. Och det är väl den processen som vi är inne i nu 

kanske.” 

Vad gäller Peabs handlingsplaner, exempelvis JUPP:en är respondenten övertygad om att en 

överhängande majoritet av de yrkesarbetande är väl medvetna om de faktorer som lyfts i JUPP. 

”Allt det är ju vanligt folkvett egentligen, det är ju inte någon raketforskning”, menar 

respondenten. ”Det är ju bara att man ska vara vettig och schysst mot sina medmänniskor. Det är 

egentligen inget annat som krävs, så har man missat det så känns det jättekonstigt.”  

I år har det kommit uppdaterade likabehandlingsplaner på Peab med definitioner av exempelvis 

kränkningar och särbehandling. Respondenten tror inte att de nya planerna har gått ut i samma 

utsträckning som JUPP:en. Respondenten resonerar kring att det är subjektivt vad som uppfattas 

som en kränkning, och därmed svårt att definiera. På frågan om de olika planerna tillämpas i det 

dagliga arbetet är svaret nej, men respondenten menar att det egentligen inte ska vara nödvändigt 

då han anser att det är ”vanligt folkvett egentligen.” Respondenten medger att det på vissa 

arbetsplatser kan finnas en hård jargong, men att man i grund och botten vill varandra väl. 

Generellt sett tror respondenten att det uppfattas som en positiv effekt med en jämnare 

könsfördelning inom byggbranschen, men han tycker sig kunna urskilja att det är betydligt fler 

tjejer på beställarsidan än entreprenadsidan och det fysiska produktionsarbetet. ”Kanske är det lite 

vanligare med entreprenadingenjör, men kanske skulle man behöva fylla på lite mer med tjejer på 

chefspositioner [inom produktion].” 

  



 

Respondenten upplever bristen på kvinnor inom produktion som ett problem och tror att lösningen 

i mångt och mycket ligger i hur Peab marknadsförs som företag samt hur de marknadsför tjänsterna 

i sig och vad de faktiskt innebär. Att det finns delvis felaktiga föreställningar om vad exempelvis 

platschefens arbetsuppgifter är. Samtidigt menar respondenten att en förändringsprocess nu är 

igång inom byggbranschen, än om den ibland är svår att konkretisera. 

Respondenten ser att det på platschefen vilar ett särskilt ansvar i alla frågor, däribland 

jämställdhetsfrågor. Fokus bör ligga på hur jämställdhetsarbete faktiskt implementeras i 

verksamheten, men respondenten ställer sig frågande till hur effektivt det ansvaret används. ”Det 

är svårt, du förändrar ju inte världen på en arbetsplats. Jag tycker dock det vore kul att få ut lite 

mer tjejer på arbetsplatsen, just i produktion, för det blir ju lite annan jargong när en tjej är med.” 

I en rekryteringsprocess är individfokus något som respondenten anser viktigt. ”Det är ju 

kompetensen på arbetsmarknaden som alla är ute efter, sedan hur den är paketerad spelar ingen 

roll.” För att attrahera fler kvinnor till byggbranschen återkommer respondenten till vikten av 

marknadsföringen av branschen och dess tjänster. ”Det finns ju bra möjligheter att klättra uppåt 

och åt sidan som till exempel platschef, produktionschef, entreprenadingenjör, projektsamordnare 

med mera. Det finns ju många tjänster, så det stannar ju inte vid platschef.” 

Förändringsprocessen som respondenten återkommande nämner, illustreras i att jargongen blivit 

mjukare under sin tid som yrkesaktiv. ”Jag tror det är en förändring i hela branschen, att man 

börjar gå ifrån den där halv-machokulturen att det ska vara hårt och brökigt, till att det faktiskt 

är en vanlig arbetsplats precis som vilken annan.” Respondenten tror att förändringen kan 

härledas till att det i branschen hittats ett värde i att personalen trivs till skillnad från tidigare, då 

respondenten tror att främsta fokus låg på produkten. ”Men sedan började man kanske förstå att 

om personalen trivs, så blir produkten bra och så får vi en bra form av cykel. Man får synergier 

och så går det vidare.”  

Avslutningsvis drar respondenten en parallell mellan denna förändringsprocess till det konkreta 

exemplet med att bära hjälm på arbetsplatsen. ”Bara för ett tag sedan var det ingen självklarhet 

att ha hjälm på sig på arbetsplatsen, men nu skulle man känna sig naken utan den. Det har blivit 

självklart. Tiden har förändrat klimatet. Sen kommer det alltid komma motgångar, de här tio 

procenten som tycker att det ska vara som det alltid har varit.” 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 6 – Sammanfattning intervju 5, 2016-04-08 

Respondenten är en manlig platschef i övre medelåldern som arbetat på Peab i cirka tio år och 

inom byggbranschen sedan 80-talet. Rollen som platschef har respondenten haft sedan ungefär 

fem år tillbaka. 

Kring frågan om jämställdhetsarbete inom Peab upplever respondenten att det talas mycket om 

ämnet och att konsensus finns om att en mångfald i alla hänseenden – framförallt vad gäller 

fördelningen kvinnor och män – ger ett ”sunt klimat”. 

Vidare berättar respondenten om de konkreta mål som sätts i Peabs affärsplan, där mål vad gäller 

jämställdhet förekommer. I samband med omsättningen av personal finns en ambition i att Peab 

”hela tiden ska förbättra balansen.” Respondenten betonar att andelen kvinnor i just ledande 

positioner också är en viktig faktor. Vidare berättar respondenten att affärsplanens 

jämställdhetsmål diskuteras på arbetschefsmöten, ofta med fokus på hur fler kvinnor ska lockas 

till byggbranschen. Samtidigt medger respondenten att han personligen varken deltagit eller 

berörts av konkreta initiativ på tema jämställdhet i form av workshops, föreläsningar eller 

utbildningar.  

Respondenten anser att den psykosociala faktorn i arbetsmiljön i allt högre grad lyfts. ”[…] det är 

ju jätteviktigt och vi lyfter det internt och vi pratar om det på våra arbetschefsmöten också, för vi 

vet ju att vi är många och statistiskt sett vet vi att det är massor som jobbar hos oss som inte mår 

bra av en eller annan orsak. […] Generellt tror jag att det är mer öppet idag att prata om det än 

tidigare.” 

Enligt respondenten kan koncernledningens strategiska mål framstå som mer tydliga och konkreta 

än vad Peabs olika handlingsplaner är, då de strategiska målen presenteras i siffror. Vad gäller 

planerna resonerar respondenten kring att de förvisso finns tillgängliga i intranätet, men att det 

handlar om tid och intresse för anställda att söka sig till informationen i dem. Respondenten 

vidhåller dock att planerna ändå alltid finns i åtanke, eftersom avsikten är att alla beslut som fattas 

på koncernnivå ska förmedlas till resterande led i organisationen. Genomförandet för detta bygger 

på att varje arbetschefsmöte följs av en arbetsplatsträff med yrkesarbetare, där det som berör dem 

förmedlas. Detta för att alla ska känna sig delaktiga i informationen om vilka arbeten som utförs i 

företaget, samt hur och varför.   

Respondenten beskriver att yrkesarbetarna oftast fokuserar på planeringen framåt, hur 

arbetsbördan ser ut och hur den ska fördelas. Under arbetsplatsträffarna diskuteras även 

affärsplanerna samt deras mål och syfte med yrkesarbetarna. Ibland även koncernens 

jämställdhetsmål där det framkommer att en viss andel kvinnor ska anställas inom den närmsta 

framtiden. Samtidigt anser respondenten att det svåra med mål inte är att sätta dem, utan att följa 

upp dem. ”Och det är väl det som alla är sämst på, det är att följa upp. Men man bygger inte Rom 

på en dag.” 

I övrigt finns planerna i åtanke då respondenten beskriver att det de senaste åren ”varit väldigt 

hårt fokus på just arbetsmiljö i stort”. Respondenten lägger vikt vid huvudmannaskapet, det vill 

säga att Peab tar ansvar för samtliga aktörer inblandade i projekten. ”Vi ska ju se till att 

underentreprenörer är hela och rena rent ekonomiskt och juridiskt, men också att de förstås följer 

våra arbetsmiljöplaner. Tyvärr är det ju så att det är där det slarvas. Det kommer in någon som 

inte sköter det där, men det ligger på vårt ansvar att alla sköter det där.” 

  



 

I situationer där det brister finns ett tydligt agerande. Arbetsplatsen har ett aktivt skyddsombud 

som omgående rapporterar när eventuella oegentligheter och risker uppmärksammas. 

Arbetsgången är sådan att respondenten i sin roll som platschef informeras och därefter kontaktar 

berörda aktörer och klargör att Peabs riktlinjer och planer måste följas.  

Respondenten bedömer att andelen kvinnor ökat under det senaste årtiondet, både i den fysiska 

produktionen och i platsledande tjänster. Han anser att den fysiska ansträngning som betong- och 

träarbete kan innebära inte längre är en faktor för om kvinnor är lämpade inom produktion, och 

hänvisar till de hjälpmedel som används i syfte att minska arbetsbelastningen. ”Det är samma som 

inom brandväsendet, för tio år sedan var det kanske en omöjlig tanke med kvinnliga brandmän, 

men idag har vi visat att det inte är ett problem.” 

Trots ökningen av andel kvinnor inom byggbranschen, kan respondenten bekräfta tendensen att 

kvinnor lämnar just produktionsfältet efter en tid. Å ena sidan tror respondenten att det främst 

beror av intresse för området och bekvämlighet i ledarrollen, snarare än könstillhörighet. Å andra 

sidan tror respondenten att det delvis kan handla om att kvinnor i vissa hänseenden blir mer 

ifrågasatta, särskilt av den äldre generationen yrkesarbetare. Samtidigt menar respondenten att så 

länge arbetsledaren har erforderlig kompetens och ett gott engagemang, blir könstillhörigheten 

ovidkommande.  

För att motverka att kvinnor lämnar produktion tror respondenten att det i mångt och mycket 

handlar om att visa stöd och uppskattning. Något som är viktigt vad gäller alla nyanställda oavsett 

kön, menar respondenten, då han upplever att det är en stor omsättning på tjänstemannasidan. 

”Ingen kan göra en enmansföretällning liksom, utan alla måste hjälpas åt och det är ibland väldigt 

svårt för alla.” Därtill lägger respondenten vikt i en lyhörd chef som ser eventuella behov av 

coachning och vägledning, vilket respondenten i egenskap av platschef försöker att aktivt arbeta 

med.  

Avslutningsvis vill respondenten se ett fortsatt och intensifierat arbete med själva 

marknadsföringen av branschen och företaget. Respondenten menar att det är en faktor som är 

avhängig när det kommer till att både rekrytera och behålla kvinnlig arbetskraft. ”Jag vet ju att 

Peab är ute på högskolorna […] och lanserar och försöker fånga upp studenterna och visa sitt 

eget företag attraktivt och säga att vi är en bra arbetsgivare och vi tänker på jämställdhet och så 

vidare.”  

 

 

  



 

Bilaga 7 – Sammanfattning intervju 7, 2016-04-12 

Respondenten är en kvinnlig tjänsteman i yngre medelåldern, med cirka 10 års yrkeserfarenhet 

inom byggbranschen och Peab.  

Respondenten upplever att det finns mycket att förbättra vad gäller jämställdhet inom 

byggbranschen och att det finns ”en stor vilja” att göra det. Samtidigt som det finns engagemang 

och ambitioner inom företaget, anser respondenten att det brister i genomförandet och i 

kommunikationen inom Peabs organisation. ”Det finns ju ett intresse, speciellt bland kvinnorna 

och så finns det några män som kanske sticker ut och är mer engagerade i jämställdhetsfrågor. 

Det är tydligt. Men det är ju ingenting som nån chef nånsin pratat med mig om.” 

Respondenten kan bekräfta tendensen att kvinnor lämnar produktionsområdet efter kort tid. I 

relation till detta beskriver respondenten sig själv som unik med hänvisning till det faktum att hon 

arbetat inom produktion en avsevärt längre tid. Därför anser respondenten att problematiken inte 

primärt ligger i hur kvinnlig arbetskraft ska attraheras och rekryteras till branschen, utan att fokus 

bör ligga på arbetet med att behålla den. ”Det är det som är det mest intressanta, för det är det 

största problemet”, menar respondenten.  

Vidare är respondenten av uppfattningen att kvinnor ligger långt efter männen vad gäller lön, och 

härleder det som en av anledningarna till att kvinnor slutar inom produktion. Därtill ser 

respondenten en problematik vad gäller skillnaden i utvecklingsmöjligheter mellan kvinnor och 

män, då respondenten upplever att det tar längre tid för kvinnor att avancera än för männen. Fortsatt 

resonerar respondenten kring att det förvisso är svårt för alla nya inom produktionen oavsett kön, 

men kan skönja ett mönster i att det generellt sett tar längre tid för kvinnor att få respekt och makt 

i sin yrkesroll. 

Respondenten har personliga erfarenheter av sexuella trakasserier, könsdiskriminering och 

särbehandling – fenomen som respondenten beskriver som vanligt förekommande. När incidenter 

inträffat har respondenten ofta ställt sig motvillig till att ta upp det med chefer och ledning, då hon 

varken vill framställa sig själv eller kollegor i dålig dager eller förvärra den egna situationen. 

Motviljan grundar sig också i tvivel till ledningen och dess brist på agerande och 

konsekvenshandlingar. I situationer när respondenten har uppmärksammat händelser upplever hon 

att det varken agerats tillräckligt tydligt, snabbt eller överhuvudtaget. ”Säger du nåt som går 

utöver det här, då ska du bli tillsagd, eller det ska bli en konsekvens. Men det blir ingenting. Folk 

kan säga vad som helst, det blir inga konsekvenser.” 

I det här avseendet ser respondenten en potential i att använda sig av JUPP:en för att med hjälp av 

den tydligt kunna markera vad som är oacceptabelt beteende inom företaget och med hänvisning 

till den kunna agera därefter när incidenter sker. ”Det måste komma uppifrån, man måste liksom 

börja där, att man är ordentlig och konsekvent uppifrån, så att det följer ner i alla led. Och gör 

nån nånting som inte är rätt i det här området, så måste det hända nånting av det. Konsekvenser 

är jätteviktigt”, menar respondenten.   

På frågan hur Peabs handlingsplaner integreras inom företaget, resonerar respondenten kring att 

planerna finns i medarbetarnas medvetande, men att de i mångt och mycket inte följs. ”Det finns 

goda tankar med det, men det följs inte upp. Om man läser nånting kanske man kommer ihåg det 

i två veckor. Men man blir inte påmind. Sen säger jag inte att man ska sitta och läsa policys varje 

vecka, men det handlar ju om att det uppifrån är väldigt tydligt.” 

  



 

Ytterligare ser respondenten att ansvaret ska ligga hos de i ledande positioner. ”Man är så hård 

annars, i talet och i jargongen, men när det gäller sånt här – det gäller en vanlig ledare, det ingår 

att kunna ta en diskussion som är obehaglig, och det finns det inte så många som vågar. Inte ens 

personal. En konflikträdsla helt enkelt”, menar respondenten. 

Vidare upplever respondenten en isolering och ensamhet som kvinna inom produktionen och 

efterfrågar därför mentorer och nätverk. ”Man behöver stöttning från organisationen. Och kvinnor 

behöver nån att bolla med, ofta är man ensam kvinna på arbetsplatsen. Det kanske finns nån 

målare, eller i större projekt kanske nån kvinna. […] Det är för ensamt.” 

Fortsättningsvis ser respondenten bristen av mentorer, nätverk och kvinnliga förebilder som en 

orsak till att kvinnlig arbetskraft lämnar produktionen. Respondenten ser att det finns ett allmänt 

behov av nätverk och stöttning för alla som är nya i en roll inom produktionen, men i synnerhet 

för de kvinnor som är i minoritet.  

Generationsväxlingen ser respondenten som något positivt för branschens utveckling och 

resonerar kring att 80- och 90-talisterna generellt sett kan ha en annan syn på jämställdhet samt en 

lägre toleransnivå för opassande språkbruk och liknande, och att det därmed kan bidra till ett 

arbetsklimat där alla kan trivas.  

 

  



 

Bilaga 8 – Sammanfattning intervju 9, 2016-04-15 

Respondenten är en kvinnlig tjänsteman i yngre medelåldern, med erfarenhet från flera delar i 

byggbranschen. 

Respondenten har tidigare arbetat som arbetsledare på annan ort, men slutade som arbetsledare på 

grund av ett ”tråkigt klimat”. Respondenten tror att klimatet grundades i den ackordsdrivna 

verksamheten och tidsbristen, något som respondenten upplevde gav upphov för en offensiv 

stämning. Själv beskriver respondenten sin tanke om att en vänskaplig anda på arbetsplatsen bidrar 

till ett bra samarbete, som i sin tur för arbetet framåt. På den gamla arbetsplatsen fanns ett motto i 

stil med: ”Var arg – vi är arga på dig – och du är arg vidare på dem” – ett motto som respondenten 

ansåg stod i direkt motsättning till den egna ledarskapsprofilen.   

Platschefen på den förra arbetsplatsen på annan ort beskriver respondenten som en ”väldigt varm” 

person, samtidigt som denne stundtals uttryckte sig rasistiskt och sexistiskt, vilket blev 

problematiskt för respondenten. Positivt var att respondenten kunde anförtro sig till arbetschefen 

kring detta. ”Jag pratade med min arbetschef istället och de tog det faktiskt på allvar, vilket var 

väldigt skönt, men det kändes hela tiden som att folk tyckte jag överdrev.” Respondenten tar upp 

exemplet med platschefen för att visa på att det till viss del finns rasistiska och sexistiska tendenser 

inom byggbranschen i likhet med hela samhället. ”För det är ju inte [platschefen] som individ 

utan ett sätt som alla har, hur alla beter sig, det är en jargong och hur man beter sig på ett bygge”¸ 

konstaterar respondenten. 

På frågan kring hur jämställdhetsarbetet inom byggbranschen bedrivs, upplever respondenten en 

skillnad mellan konsult- och entreprenadsidan. ”Det har mest varit på konsultsidan, man har 

liksom på [ett konsultföretag] sagt att man vill ha hälften-hälften kvinnliga och manliga chefer 

och så, men på entreprenadsidan tror jag tyvärr inte att det har arbetats lika mycket, det är ju mer 

att man pratar inom sin arbetschefsgrupp och så där med sin chef.”  

Inom Peab upplever respondenten att engagemanget och intresset kring jämställdhetsarbete 

tidigare varit svalt, men att det nu börjar bli bättre i och med att det lyfts i artiklar på intranätet och 

genom workshops arrangerade av exempelvis Sveriges Byggindustrier. Respondenten anser dock 

att det inte räcker med enbart information, utan att jämställdhet också bör diskuteras i workshops 

eller under temadagar, och att uppföljning sedan ska ske. 

På den tidigare arbetsplatsen deltog respondenten i en workshop på initiativ av Sveriges 

Byggindustrier. Under workshopen behandlades Peabs olika policys. För respondenten var det en 

givande och intressant upplevelse, då det blev ”väldigt intressanta diskussioner” och att en 

medvetenhet kring olika policys uppstod bland kollegorna. Särskilt positivt var att alla tjänstemän 

deltog, dessvärre inte yrkesarbetarna. Respondenten betonar vikten av att också yrkesarbetare ges 

möjlighet att delta i workshops och diskussioner som dessa. Dels för att yrkesarbetarna ska vara 

medvetna om innehållet i planer och policys, men också för respondentens egen del. Respondenten 

resonerar som så att om alla berörda känner till informationen i planer och policys, så kan de fylla 

en förebyggande funktion istället för att tas fram när incidenter inträffar. 

  



 

Orsaken till att kvinnor slutar inom produktion, tror respondenten i hög grad handlar om en negativ 

jargong och att subtila kränkningar ofta förekommer, i kombination med att det finns andra 

valmöjligheter inom branschen. ”Jag tror att det är en kombination […], att man blir utsatt för 

saker, men sen tror jag mycket inte ens går att ta på. Man tänker hur ska jag kunna ta upp det här 

med min chef? Hur kommer [chefen] hantera det? Känner [chefen] ens till det här problemet? Så 

det blir nog lättare att bara byta tyvärr, tror jag, jättetråkigt. Får du ett erbjudande på en 

konsultfirma så byter man hellre, tror jag.” 

Respondenten tror att kvinnliga ledare och nätverk är faktorer som skulle få kvinnor att stanna 

kvar inom produktionen. På ett personligt plan ser respondenten att just en kvinnlig chef har 

betydelse för om kvinnor stannar kvar inom produktionsområdet. Sedermera menar respondenten 

att kvinnliga chefer kan ha en förståelse och inblick i hur det är att som kvinna vara verksam i en 

mansdominerad bransch. Enligt respondenten skulle kvinnliga nätverk fylla en funktion i att man 

genom dessa ges möjlighet att knyta kontakter, ha erfarenhetsutbyte och tillsammans komma fram 

till lösningsmöjligheter som kan tillämpas i problematiska situationer.  

  



 

Bilaga 9 – Sammanfattning intervju 10, 2016-04-15 

Respondenten är en kvinnlig arbetschef i yngre medelåldern, med cirka tio års erfarenhet inom 

Peab och längre inom byggbranschen i stort.  

I sin roll som arbetschef har respondenten ett visst rekryteringsansvar i samarbete med HR-

avdelning, och berättar att i den egna organisationen finns fler kvinnor än i andra 

arbetschefsgrupper inom Peab. Respondenten vill göra gällande att någon form av kvotering inte 

ligger till grund för detta, utan menar på att kvinnorna anställts på grund av att de uppvisat ett driv 

och engagemang. ”Det finns många tjejer som har väldigt mycket mer drivkraft [än killarna]”, 

säger respondenten. ”Kunskapen går alltid att bygga på, bara man har drivkraften.” 

Å ena sidan kan det ibland uppstå en problematik kring en organisation med kvinnor, i och med 

att respondenten vittnar om att kvinnor till skillnad från männen ibland blir ifrågasatta i samband 

med bland annat anbudsgenomgångar. ”’Vadå? Vad har den för utbildning’, ’Vad har den för 

kunskap?’, ’Har den verkligen byggteknisk kunskap?’ Det är tjejer, det är tjejer som alltid blir 

ifrågasatta, som jag får sitta och försvara”, berättar respondenten. Å andra sidan har respondenten 

inget problem med att försvara sina anställda, utan ser det som en del av chefsansvaret. ”Nu har 

inte jag några problem med det, jag har ju en tanke när jag har satt upp en organisation så jag 

har inga problem med det, men den blir svår”, menar respondenten. Samtidigt har respondenten i 

och med detta en förståelse till varför det ibland undviks att ha kvinnor i organisationen.  

I övrigt anser respondenten att jämställdhetsfrågan är ”jätteviktig, eftersom den för mig är så 

självklar” och att man i rekryteringssituationer ska ”gå på driv och kompetens […], det gäller att 

tackla det här lagom, att jobba smart med det. Inte enbart prata om det här”, menar respondenten 

och syftar på jämställdhetsarbete. 

Vad gäller Peabs handlingsplaner, säger respondenten att de inte integreras i det dagliga arbetet i 

någon större utsträckning, men att däremot JUPP:ens kärnvärden fyller den funktionen. 

Respondenten anser att JUPP:en i sin helhet överensstämmer med och symboliserar innehållet i 

handlingsplanerna. ”Lägger man in JUPP:en så innefattas det där, det är inget konstigt, den är 

väldigt bra. JUPP:en är ett rättesnöre”, menar respondenten.  

Vidare anser respondenten att handlingsplaner förvisso kan vara bra verktyg när incidenter 

inträffar; att de är dokument man kan ta stöd från och motivera konsekvenser med när överträdelser 

sker på arbetsplatsen. Samtidigt ställer sig respondenten undrandes till om de i sådana lägen 

överhuvudtaget skulle hjälpt situationen på ett förebyggande sätt. ”Jag har den mer som en grund 

liksom, men skulle det vara ett ordentligt överkliv, då har man passerat så mycket mer och det vet 

man om då också”, menar respondenten. Således efterfrågar respondenten ”Mer JUPP än 

specifika minoritetsgruppsdokument”, då respondenten ser Peabs kärnvärden och värdegrund som 

självklarheter och att de redan är väl förankrade i Peabs verksamhet och hos anställda. 

Fortsättningsvis lägger respondenten stor vikt i det egna ansvaret att markera eller rapportera när 

incidenter inträffar, samt att göra det omgående. ”Det spelar ingen roll om man är tjej eller kille, 

invandrare eller vad som helst, är det inte okej – ja, då har man ett ansvar att säga ifrån”, menar 

respondenten. ”Sen kan det vara väldigt jobbigt, men kom till mig på kvällen då, ta det direkt eller 

gör något på en gång, men att komma tre dagar senare, det blir svårt då – man kan inte spola 

tillbaka tiden och få det ogjort.”  

Respondenten upplever att det ibland ställs högre krav på kvinnor att redovisa tidigare prestationer, 

i fall där det inte finns kännedom eller bakgrundsinformation om personens kompetens och 

erfarenhet. Där skiljer det sig åt mellan kvinnor och män, menar respondenten. Männens 



 

kompetens tas för given, medan kvinnor i högre utsträckning behöver bevisa och intyga sin 

kompetens vid exempelvis nyanställningar. ”Man måste tänka på det lite tror jag, vad man går in 

i för roller, sammanhang och företag. Kanske inte skynda genom att byta roller via bolagen bara 

för att, fundera på vad du kommer in med för bakgrundsinformation”, säger respondenten.  

Respondenten tycker att det finns fler fördelar än nackdelar med att vara kvinna och arbetschef, 

samtidigt som hon bedömer att det finns ett så kallat ”glastak” även inom byggbranschen. Parallellt 

med resonemanget kring glastaket, tror respondenten att många kvinnor ser produktionen som en 

språngbräda, och att det är en av anledningarna till att kvinnor lämnar området.  

I tillägg ser respondenten en utveckling vad gäller jämställdhet i byggbranschen. Respondenten 

tror att generationsväxlingen och tidens gilla gång ligger till stor grund för denna utveckling, då 

det bara för 15 år sedan ansågs vara otänkbart med kvinnliga arbetschefer eller kvinnor inom 

byggbranschen överhuvudtaget, men att attityden idag förändrats och det till det bättre, enligt 

respondenten.   

När ämnet jämställdhet inom byggbranschen tas upp, kommer ofta företeelsen om en så kallad 

”machokultur inom byggbranschen” på tal. Respondentens åsikt är att kulturen grundas i en 

jargong ute på byggarbetsplatserna. Vad gäller jargongen anser respondenten att den i sig är ett 

större problem än vissa enskilda händelser, samt att jargongen bidrar till att många – både kvinnor 

och män – inte trivs inom produktion. ”Jargongen är viktigare än det specifika”, hävdar 

respondenten. Helst skulle respondenten se att det var ett neutralt tonläge på arbetsplatsen. Trots 

att vissa jargonger kan vara positiva och stärka lagkänslan, så kan även de få en negativ effekt i 

längden, tillägger respondenten. 

Lösningen ligger i att ”få in folk i produktion”, bland annat genom att på högskolorna framställa 

och skildra byggbranschen på ett mer uppdaterat sätt, samt att mer korrekt beskriva vad dess olika 

tjänster innebär. ”Det är ju så när man är ute och möter tjejer på högskolor, det är ju väldigt 

sällan man hör någon säga att de vill bli arbetsledare”, säger respondenten, ”det är så många 

tjejer man möter som vill börja med något annat och man bara – varför då?”. Just 

arbetsledarrollen är en viktig och lärorik tjänst, och på den positionen vill respondenten se fler 

kvinnor i framtiden. ”Då har man en språngbräda till vad som helst”, menar respondenten, och 

fortsätter: ”Jag lovar, om folk bara skulle ges chansen [att bli] arbetsledare […], då skulle vi få 

riktigt duktiga platschefer och då skulle vi få en jättesnabb förändring i jargong och annat i 

byggbranschen.”  

Avslutningsvis ser respondenten att det hellre får ta tid att nå en mer jämställd bransch, istället för 

att jäktat kvotera in kvinnlig arbetskraft i produktionen. Kvotering ställer sig respondenten kritisk 

till, då en övertygelse finns om att det då skulle resultera i inkompetenta, omotiverade samt 

ointresserade medarbetare. Inkvoterade kvinnor i produktion skulle därtill bli än mer ifrågasatta i 

sina respektive yrkesroller, resonerar respondenten. Genom kvotering kan förvisso kvantitetskrav 

tillgodoses – det vill säga en hälften-hälften fördelning av kvinnor och män – men kvaliteten på 

kompetensen ska alltid sättas i första rummet, avslutar respondenten.  

  



 

Bilaga 10 – Sammanfattning intervju 11, 2016-04-19 

Respondenten är en yrkesarbetare i medelåldern som arbetat i byggbranschen sedan sent 90-tal. 

Vad gäller arbetsklimatet tycker respondenten att det är tufft, och menar på att ”surret där ute” 

stundtals kan vara hårt. I stort ser respondenten en skillnad i trivsel mellan större och mindre 

projekt. I regel blir det ett bättre arbetsklimat och högre trivsel i mindre projekt, då 

sammansvetsningen i laget blir mer påtaglig och viktig enligt respondenten. Att det inte finns en 

anonymitet i lika hög grad som på stora projekt, ser respondenten som en anledning till att var och 

en tar ansvar och beter sig professionellt och icke-kränkande mot varandra. Respondenten jämför 

med ett av Peabs mer omfattande projekt och härleder problematiken där kring klotter, kränkande 

behandling och liknande till arbetskraftens större volym.  

Å ena sidan upplever respondenten att arbetsklimatet har ”mjuknat” under senare år och på många 

sätt blivit mer öppet och tolerant. Respondenten härleder förändringen till att det blivit en större 

mångfald inom branschen, men också att det skett och sker en generationsväxling. Å andra sidan 

ser respondenten att rasistiska utlåtanden och rasism överlag tilltagit bland de yrkesarbetande. 

Respondenten tror att det är på grund av att en del yrkesarbetare har svårt att acceptera utländsk 

arbetskraft.  

Peabs Regionblad brukar respondenten vanligtvis läsa, då det skickas hem via post. Av främsta 

intresse i Regionbladet är kommande projekt, ny- samt avslutade anställningar. Peabs olika 

handlingsplaner har respondenten tagit del av, men utöver inte deltagit i diskussioner kring vad de 

innebär. Respondenten besöker aldrig Planket och kollar heller aldrig mejl, utan menar att det 

informationsutbyte som krävs i arbetet sker över telefon.  

Vad avser arbetsklimatet och eventuella förbättringar av den, tycker respondenten att det alltid kan 

bli bättre. Respondenten upplever att tidsramar såväl som budget blir allt mer åtstramade, och att 

detta bidrar till en negativ stress på dels ett personligt plan, men som också drabbar hela 

arbetsplatsen och arbetet. 

Respondenten välkomnar mer kvinnlig arbetskraft inom produktion, då det enligt honom blir en 

annan typ av jargong rent generellt. I produktionen har respondenten arbetat med kvinnliga målare 

och plattsättare, men anser att yrkesarbetande kvinnor fortfarande är sällsynt. Däremot noterar han 

att det blir allt vanligare med kvinnliga tjänstemän på kontorsposter. Därför ställer sig 

respondenten undrande till varför byggbranschen skulle vara ett undantag när andra branscher 

tycks sträva mot en jämnare fördelning av kvinnor och män. 

För att attrahera kvinnor till byggbranschen tror respondenten att lösningen ligger i tidiga 

satsningar, exempelvis inom ramen för Peabskolan. Därtill ser respondenten vikten av att just 

kvinnor som redan arbetar inom produktionen marknadsför branschen och yrket, samt agerar 

förebilder för unga kvinnor som står inför val av utbildning och yrke. Här ser respondenten att 

frågan om att ”attrahera” och ”behålla” är beroende av varandra, eftersom han tror att den främsta 

anledningen till att kvinnor lämnar produktionen, är just avsaknaden av kvinnliga kollegor. ”Det 

är nog för ensamt som kvinna”, menar respondenten.  

 

 

  



 

Bilaga 11 - Sammanfattning intervju 12, 2016-04-19 

Respondenten är en manlig yrkesarbetare i övre medelåldern med 40 års yrkeserfarenhet av 

byggbranschen.  

På frågan kring olika kanaler och sammanhang som finns för informationsöverföring upplever 

respondenten att han är uppdaterad. Peabs handlingsplaner har respondenten kommit i kontakt med 

på olika informationsmöten, och säger att han läst litegrann och tycker att det ofta “ser väldigt bra 

ut på papper”. Regionbladet kommer hem per post och respondenten har för vana att “bläddra 

igenom det”. Däremot är Planket ett medium som respondenten dagligen uppdaterar sig via. Där 

är senaste nytt av främsta intresse, till exempel vilka byggprojekt som ska påbörjas. 

Kring arbetsklimatet konstaterar respondenten att storleken på arbetsplatsen är av betydelse. 

Vidare menar respondenten att ju större arbetsplats sett till personalmängd, desto sämre blir 

arbetsklimatet. Respondenten resonerar kring att man på större arbetsplatser tenderar bli mer 

anonym och att “folk” kan göra olämpliga saker som blir svårare att härleda till utövarna.  

I diskussion om arbetsklimatet och vad som kan förbättras talar respondenten om upplägg kring 

arbete och hantering av material. Vidare kommer även tidsfaktorn på tal, att den är något som 

genom åren blivit snävare. Projekten blir allt stressigare och frågan är då om arbetsklimatet hårdnar 

ytterligare för att rikta fokus på att hinna i tid med arbetet. Respondenten upplever att man i större 

utsträckning tar med arbetet hem ju högre stressfaktorn är, vilket han anser är negativt. 

På frågan om det märkts någon skillnad vad gäller arbetsklimat och jämställdhet under åren på 

företaget och i branschen svarar respondenten jakande. Respondenten tycker att arbetsklimatet blir 

lugnare när det kommer in tjejer på byggarbetsplatsen; ”Inte tempot men stämningen liksom”. 

Respondenten har arbetat med kvinnor flertalet gånger, exempelvis plattsättare och målare, och då 

främst på mindre arbetsplatser. På frågan om hur det skulle vara med fler kvinnor i produktionen 

svarar respondenten: ”För mig spelar det ingen roll men det kan nog behövas” eftersom det är 

”lite mycket machokultur”. Respondenten ser inte den fysiska ansträngningen i arbetet som en 

motsättning för kvinnlig arbetskraft, då det finns hjälpmedel som gör att arbetet underlättas fysiskt.  

I övrigt anser respondenten att en förändring skett vad gäller kommunikationen sinsemellan, i och 

med att arbetskraft från utlandet blivit allt vanligare. Respondenten menar att det uppstår 

språkförbistringar. 

På frågan om hur det kan arbetas för en mer jämställd arbetsplats, anser respondenten att man ska 

uppmuntra och stötta de kvinnor som finns ute på arbetsplatserna. I tillägg ser respondenten att det 

skulle kunna vara fler informations- eller samlingsmöten där det ges möjlighet att uppdateras, 

informeras och utbildas i ämnet. 

  



 

Bilaga 12 – Sammanfattning intervju 13, 2016-04-19 

Respondenten är en manlig arbetsledare i yngre medelåldern med fem års yrkeserfarenhet inom 

Peab och byggbranschen.  

Överlag upplever respondenten att frågor kring arbetsklimat och psykosocial arbetsmiljö har låg 

prioritet på arbetsplatsen, då själva produktionen ligger i främsta fokus. Respondenten anser att 

just omfattningen av större projekt bidrar till en negativ spiral av stress. Den pressade situationen 

som respondenten beskriver i dagens läge, härleder respondenten främst till att ackordsarbete 

används. I mindre projekt upplever respondenten att arbetsklimatet i alla avseenden är bättre. 

Respondenten ser en problematik i ackordsarbetet och skulle personligen gärna se att det helt 

försvann från branschen, men resonerar kring att ackordet är av värde för yrkesarbetarna. Samtidigt 

som respondenten har förståelse för att yrkesarbetare vill behålla ackordet, vidhåller respondenten 

dess negativa effekter så som att det exkluderar kvinnlig arbetskraft och i övrigt försvårar för 

nyanställda. Respondenten menar att arbetsbördan och stressen blir för stor för oerfarna 

nyanställda som ”kastas in i för stora roller” i för stora projekt, där ackordsarbete också tillämpas. 

Respondentens uppfattning är att många nyanställda blir utarbetade i ett tidigt stadie av 

anställningen, just på grund av detta.  

Både Regionbladet och Planket är välbekanta för respondenten som ofta tar del av information 

som finns däri, Peabs handlingsplaner likaså. Samtidigt anser respondenten att de sistnämnda inte 

ska vara nödvändiga, då det är ”sunt förnuft”.  

Respondenten har andrahandsupplevelser av att kvinnor i produktionen blivit utsatta för sexuella 

trakasserier, och tror att detta å ena sidan ligger till grund för att kvinnor lämnar området till förmån 

för exempelvis beställarsidan eller konsultledet. När det kommer till sexuella trakasserier ser 

respondenten att ansvarig chef omedelbart ska agera och utdela tydliga konsekvenser.  

Å andra sidan resonerar respondenten kring att kvinnor ofta har en högre utbildning och tror därför 

att kvinnor ser produktionen som en ”språngbräda” till andra yrkesbefattningar, medan ”män 

trivs i produktionen” och inte tycks ha samma ambitioner som kvinnor att avancera yrkesmässigt.  

Vidare resonerar respondenten kring att det kan vara svårt för alla nya som börjar inom produktion, 

oavsett kön, men observerar att det ställs högre krav på just kvinnor i fråga om kompetens och 

kunnande. Därför ser respondenten att nätverk så som Unga Ingenjörer i Peab är viktiga, för att ge 

varje nyanställd en gedigen, professionell grund att stå på. Respondenten anser att det behövs ”ta 

mer hand om nya”. Görs inte det, befarar respondenten att kompetens kan gå förlorad.  

 


