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Förord

Tanken när jag började med att utforma grunden för detta arbete var att jag vet ju att det finns manlig och
kvinnliga jobb och branscher, på det sättet att det jobbar nästan enbart män eller kvinnor där, och jag undrade
varför och på den vägen var det. Jag kan inte påstå att jag löst mysteriet på varför det är så inom de två typ
exempel jag valt ut till mitt arbete, vård och omsorg och byggbranschen, men bilden har i vart fall klarnat
och framför allt har jag lärt mig mer om hur det är att arbeta inom dessa branscher och jag känner en större
uppskattning, båda branscherna fyller väldigt viktigt funktioner i samhället på helt olika sätt. Därför vill jag
tacka de sex personer som jag fått intervjua och som fått representera den manliga eller kvinnliga branschen
för en förståelse som visat att de egentligen inte borde en sån tydlig uppdelning av könen på
arbetsmarknadens olika branscher, eftersom män och kvinnor utför ett jobb lika bra. Det som spelar roll är
intresset och egenskaper passande för branschen, vilket inte avgörs av kön.
Jag vill även tacka min handledare för all hjälp på mina funderingar och frågor. Jag vill även rikta
tacksamhet till klasskamrater, vänner och familj som gett mig stöd och på andra sätt hjälp mig komma vidare
och färdigställa detta arbete de gånger jag fastnat.
Tack!

Emma Nilsson
Luleå den 23 maj 2012



Sammanfattning

Från det att vi är små får vi lära oss vad som är ”tjejigt” och ”killigt”. Det handlar om allt från
färger och kläder till beteende och även yrken, och det är idag allmänt känt att det finns branscher
som är mans eller kvinnodominerande. Av egen uppfattning är två exempel vård och omsorg och
byggbranschen, där det förstnämnda ofta är kvinnodominerat och det sistnämnda är mansdominerat.
Könssegregering innebär en sortering an könen där vissa får det svårare och andra lättare i fråga om
handling inom vissa områden.

Syftet med denna studie är att få anställda som verkar inom bygg eller vård och omsorgsbranschen
att beskriva sin respektive bransch genom ett genusperspektiv, med vidare frågeställningar

– Vilka söker sig till branschen?

– Är det skillnad för manliga/kvinnliga anställda?

– Hur ska fler från det underrepresenterade könet attraheras in i branschen?

Som teoretiska utgångspunkter har jag valt olika former av könssegregering på arbetsmarknaden –
vertikal och horisontell könssegregering efter hur Ann Bergman beskrivit dem i sin 
doktorsavhandling Segregerad integrering – mönster av könssegregering i arbetslivet (2004)
Vidare används också Yvonne Hirdmans beskrivning av genussystemet och genuskontrakt (1988)
Dessa är en teori baserat på debatten om genus, det socialt och kulturellt skapade könet man eller
kvinna.
Richard Ankers (1997) teorier är så kallade ekominska teorier, vilka har utgångspunkt i element och
skeenden vilka kan komma att bland annat påverka en person i dennes yrkesval, en arbetsgivares
avgörande vid anställning och diskriminering på arbetsplatsen.

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med intervjuer vilka är analyserade och tolkade för att
besvara syfte och frågeställningar. Intervjuer är lämpliga vid denna typ av infallsvinkel där syftet är
att ta del av upplevelser och uppfattningar informanterna har av sin bransch utifrån ett
genusperspektiv (Ejvegård, 2009). Informanterna hade chans att ge utvecklande svar med aspekter
de upplevde som viktiga att berätta om samtidigt som svaren ändå höll sig inom ett visst
huvudområde.

Båda branscherna har sina för och nackdelar och framför allt är ingen av dem mer lämpad för det
ena eller andra könet. Som många andra branscher spelar det personliga intresset en väldigt stor roll
för om en person kommer trivas inom branschen. Båda branscherna upplevs som relativt lätta att få
arbete inom, i alla fall under sommarsäsongen, då en gymnasieutbildning inom området är ofta det
som efterfrågas. Det minskade intresset för, framför allt vård och omsorg hos båda könen tros ligga
i trender, men också den negativa bild media ofta ger av branschen med artiklar om misskötsel och
dåliga löner.
Byggbranschen är på väg att få en jämnare könsfördelning och överlag en ökad arbetskraft.
Byggprogrammet har fått fler sökande, av båda könen för att byggföretagen ofta är privatägda med
bättre löner och varje år ”fylls på” med kvinnliga arbetare Antingen direkt från gymnasiet men
också genom att de kvinnor som redan är verksamma inom branschen blir mer attraktiv medarbetare
ju längre de verkat inom den och detta antal är på väg uppåt.



Abstract

From an early age we learn what is considered "girly" and "boyish". It covers everything from
colors and clothing to behavior and even occupations, and it is widely known that there are
industries that are male-or female-dominant. The construction industry and the health and social
care sector belongs to these types of occupations.
The purpose of this study is to get employees working in construction or health and social care
sector to describe their field through a gender perspective. The theories used are Yvonne Hirdmans
gender system of masculine and feminine norms, rules and perceptions, vertical and horizontal
segregation and economic theories about external influences on an individual's career choice and an
employer's valuation of male and female employees.
The results show that the informants in both sectors are experiencing a little more even gender
balance due to an ongoing transformation of their industries and society in general, but it will take
time to smooth out the gender distribution even further. Both men and women are equally suited for
both sectors and all informants have the impression that gender balance is beneficial to everyone
working in the industry.
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1. Inledning

Från det att vi är små får vi lära oss vad som är ”tjejigt” och ”killigt”. Det handlar om allt från
färger och kläder till beteende och även yrken, och det är idag allmänt känt att det finns branscher
som är mans eller kvinnodominerande. Av egen uppfattning är två exempel vård och omsorg och
byggbranschen där den förstnämnda ofta är kvinnodominerad och det sistnämnda är
mansdominerad.
Könssegregering innebär en sortering an könen där vissa får det svårare och andra lättare i fråga om
handling inom vissa områden. Könssegregering på arbetsmarknaden för de flesta människors tankar
till att det finns allmänt vedertagna branscher där arbetsstyrkan är mans eller kvinnodominerad.
Områden där kvinnor verkar hör ofta till omsorg och skolväsendet, medan männen mer ägnar sig åt
tillverkning, bygg och teknik. Detta förhållande påstås ibland bero på ”manliga och kvinnliga
egenskaper”, till exempel att kvinnor är relationsinriktade och vårdande, medan män är mer
intresserade av praktiska uppgifter och tekniskt pysslande (Ulfsdotter Eriksson, 2006).
Könssegregeringen tas upp som en konsekvens av ojämlikhet och dominans mellan könen
(Ulfsdotter Eriksson, 2006).
Ett annat faktum inom denna företeelse är också av uppfattningen att branscher där kvinnor jobbar
är lönerna sämre, chefspositionerna färre och möjligheterna till karriärframgång begränsade
(Ulfsdotter Eriksson, 2006).

Första världskrigets framfart medförde en arbetsbrist i krigsförande länder och på grund av detta
fick kvinnor arbeta med arbetsuppgifter som ansågs enbart utformade för män. Även om de
återvändande soldaterna återtog sina jobb hade en förändring skett i samhället och hemmet var inte
längre kvinnans enda plats att vistas på (Giddens, 2006).
2010 utgjorde totala antalet förvärvsarbetare i Sverige av 48% kvinnor och 52% män. Antalet
arbetande män har inte förändrats markant mycket senaste 100 åren, alltså har kvinnorna inte
övertagit männens jobb, utan till kvinnorna har istället nya arbetstillfällen skapats och
arbetsmarknadsfördelningen idag ser annorlunda ut jämfört med då, då antal förvärvsarbetare i
Sverige låg på ca 100% män (Giddens, 2006).

Juridiska rätten ska ge upphov till en jämställdhet på jobbet, men ändå utsätts kvinnliga arbetare för
många orättvisor där. Yrkessegregering är en av dessa. Förändringar i samhället och när yrken
automatiseras genom teknik, vilket leder till att en minskad kunskap är nödvändigt för utföra en viss
sysselsättning, har gjort att yrkeskategorier tappat i status och det också lönemässigt. Kvinnorna har
varit de som fått fylla upp dessa arbetsplatserna när männen gått vidare till mer förmånliga
branscher.
Uppdelningen idag är även påtaglig inom privat och offentlig sektor. Enligt SCB är hälften av
kvinnliga arbetskraften fördelad inom kommun och landsting medan männens siffra för det
motsvarade ligger kring 12% (Giddens, 2006).

Statistiska centralbyråns yrkesregister med yrkesstatistik från 2010 visar att det vanligaste yrket
bland kvinnor var undersköterskor, sjukvårdsbiträden mfl, vilka har en könsuppdelning på 93%
kvinnor och 7% män inom hela branschen i Sverige. Byggarbetare, inredningssnickare mfl låg på en
femte placering bland de 20 vanligaste yrkena för män med en könsfördelning på 99% män och
ynka 1% kvinnor, vilket ger ett antal på ca 500 svenska kvinnliga snickare och byggarbetare.
Förutom uppdelningen av könen hävdas det även att ett problem på individuell nivå genom att en
person på grund av kategoriseringen påverkas i sina val, styrda av samhällets normer av vad denna
person med ett visst kön ”bör” jobba med, istället vad individen egentligen vill. Detta kan vidare
leda till förlorad kompetens då ett visst kön anses som en bättre merit än kvalifikation och talang
(allt om jämställdhet, 2009).



Ytterligare konsekvenser för en könssegregerad arbetsmarknad som kan tänkas uppkomma är
svårigheter och ren diskriminering för de personer som väljer att bryta det utsatta mönstret.
En man har bättre lön, inom ”sin” egen bransch, men ofta också i de som hör till
”kvinnobranscher”. På hemsidan Allt om jämställdhet (2009) påstås det även att om antalet kvinnor
ökar inom en manlig bransch för mycket kommer lönerna minskas även där. Politiska verktyg och
en förändrad bild av samhället i stort om vad ska bör jobba var sägs vara främsta lösningen på
problemet (allt om jämställdhet, 2009).

Enligt lag är det beroende på storlek på verksamheten som bestämmer om en jämställdhetsplan
måste upprättas. Företag med 25 eller fler anställda måste upprätta en jämställdhetsplan medan
företag med färre än 25 anställda inte behöver göra detta.
Diskrimineringslagen (SFS 2008:256), 1§ 1 st, har som ändamål att

Främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings och andra villkor, samt
utvecklingsmöjligheter i arbete

Och 1§ 2 st som lyder:

Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet

En arbetsfördelning kvinnor och män emellan innebär olika uppgifter för respektive kön.
Fördelningen kan gälla en marknad, privat och offentlig sektor eller olika sysselsättningar och
verksamhetsområden. Könsfördelningen beskrivs också på en vertikal och horisontell nivå och
dessa använda för att beskriva könen olika förutsättningar och möjligheter gällande
arbetsmarknaden (Bergman 2004).

Ordboksdefinitionen beskriver könssegregering som att kategorier existerar och verkar åtskilda och
avlägsnade från den andra kategorin. Kategorierna i detta fall är kvinnor och män. Vidare förklaras
inte vilken av kategorierna som skiljs från vilka utan bara att omständigheten finns (Bergman,
2004). Könssegregering i sig är alltså hyfsat neutralt men då det väldigt ofta kopplas samman med
arbetsmarknaden får begreppet en mer negativ koppling till det socialt skapade könet ”kvinna” och
inom arbetsmarknaden innebär detta att dessa många gånger har sämre positioner, löner och villkor
än män. Könssegregering har kommit att bli grund för många politiska åtgärder riktade mot
problemet i hopp om att upphäva effekten av separationen mellan könen. De hinder som ställts upp
för kvinnor att verka där män gör det ska bort så kvinnorna också har tillträde till dessa platser och
göromål. De sociala styrningsåtgärderna är främst riktade åt kvinnor med hopp om att urholka
segregeringen. Det talas i Sverige om jämställdhet mellan könen, vilket betyder att män och kvinnor
ska ha lika skyldigheter, rättigheter och möjligheter när det gäller arbete som ger en ekonomiskt
frihet där hem och barn, fritt deltagande i politik, fack och andra aktiviteter är inräknade. De båda
könens värderingar, kunskaper och erfarenheter ska uppmärksammas och tillföra utveckling av
samhällets alla delar (Bergman 2004).

1.2 Tidigare och använd forskning

Könssegregering är ett väldigt stort ämne och infallsvinklarna kan göras otroligt många. Det finns
perspektiv som fokuserar på kvinnor i kvinnodominerade branscher, kvinnor i mansdominerade
branscher, kvinnor i chefpositioner och mer. De manliga anställda är mindre forskat på och hitintills
har jag funnit att främsta berörda området är män på kvinnodominerade yrken. Detta kan tänkas
förklaras av att det mesta av litteraturen och även i den svenska jämställdhetslagen, tar upp 
framförallt kvinnornas sämre arbetsförhållande och männens mer betydande värde och en ständig 
orättvisa där det kvinnliga könet framför allt är det som påverkas.



Som tidigare tas upp används Ann Bergmans avhandling Segregerad integrering: mönster av
könssegregering i arbetslivet (2004) och Ylva Ulfsdotter Erikssons Yrke, status & genus : en
sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad (2006) och kring de teoretiska
utgångspunkterna används, förutom Bergman igen också Yvonne Hirdmans Genussystemet :
teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning (1988) samt Richard Ankers artikel
Theories of occupational segregation by sex: an overviev genom Kristoffer Erikssons studie
Könssegregering som ett hinder för möjlighet till utveckling söder om Sahara (2007).

I mitt eget uppsatsskrivande har andras forskning med en mer jämförande och relativt neutral
betoning upplevts som mest användbar, detta eftersom jag helst inte vill försvara eller undertrycka
någon bransch där ett kön är mer verksamt än det andra. Helst vill jag komma ett litet steg närmare
till lösningar som kan bidra till att få en jämvikt mellan könen på arbetsmarknaden och olika
yrkeskategorier.
Min utgångspunkt är att rikta in mig på informanternas två olika branscher för att undersöka hur de
som arbetar inom den ställer sig till upplevelsen att branschen är könssegregerad.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att få anställda som verkar inom bygg eller vård och omsorgsbranschen
att beskriva sin respektive bransch genom ett genusperspektiv, med vidare frågeställningar

– Vilka söker sig till branschen idag?

– Är det skillnad i bemötande av manliga och kvinnliga anställda i de olika branscherna?

– Hur ska fler från det underrepresenterade könet attraheras in i branschen?



2. Teori

2.2 Verktyg för förståelse

Som teoretiska utgångspunkter har jag valt olika former av könssegregering på arbetsmarknaden –
vertikal och horisontell könssegregering efter hur Ann Bergman beskrivit dem i sin
doktorsavhandling Segregerad integrering – mönster av könssegregering i arbetslivet (2004)

Vidare används också Yvonne Hirdmans beskrivning av genussystemet och genuskontrakt (1988)
Dessa är en teori baserat på debatten om genus, det socialt och kulturellt skapade könet man eller
kvinna.

Kristoffer Eriksson beskriver Richard Ankers könssegregerings teorier,så kallade ekominska teorier,
vilka har utgångspunkt i element och skeenden vilka kan komma att påverka en person bland annat i
dennes yrkesval, en arbetsgivares avgörande vid anställning och diskriminering av anställda på
grund av kön (Eriksson 2007).

2.3 Segregeringsformer

Den horisontella könssegregeringen, också kallad glasväggar, innebär en uppdelning mellan män
och kvinnor på olika yrken. Kvinnor finns i majoritet inom specifika områden som till exempel
utbildning vård och omsorg, och män verkar bland annat inom anläggning, industri och tillverkning
(Bergman, 2004).

Vertikal segregering, glastak, syftar till män och kvinnors olika möjligheter att utvecklas i sin
yrkesmässiga karriär samt möjligheten till en chefsposition. Vertikal segregering urskiljs genom att
1. Kvinnor har svårare att nå chefpositioner och, i kvinnodominerad yrken oftare än i
mansdominerade yrken kommer stoppet för karriärutveckling tidigare, eller 2. så finns inte
möjligheten alls (Bergman, 2004).

2.4 Genussystem och genuskontrakt

Genus är kopplat till hur jämställdhet och ojämställdhet uppkommer, och är ett uttryck för det
sociala och kulturella könet, alltså ett kön som skapats genom uppfattningar av vad som anses
tillhöra manligt och kvinnligt. (Hirdman, 1988)
Ett genuskontrakt består av de normer, förväntningar, regler och seder om vad som hör till manligt
och kvinnligt. Det innehåller tre grundprinciper (Hirdman, 1988)

1. Isärhållning, dikotomin. Manligt och kvinnligt bör inte mixas. Det är olika och ställs ofta
som motsatser till varandra.

2. Hierarki, där mannen är norm och det manliga är högre värderat än det kvinnliga, även det
som inräknas som manligt har högre status.

3. Genusordning skapas av alla. Omedvetet är både män och kvinnor med i formandet av
genusordningen. ”Ordningen” uppfattas som normal och det allmänna intrycket är att det är
såhär det ska vara.

Teorin beskriver skapandet av genuskontraktets delar på en kollektivnivå och hur de strukturer som
uppkommer genom detta överlag verkar i samhället. Alla män har till exempel inte högre status än



alla kvinnor, det finns kvinnor som värderas högre på grund av vissa faktorer osv. Viktigt är därför
att skilja på gruppnivå och individnivå (Hirdman, 1988).

2.5 Intresse och efterfrågan

Yrkessegregering tros bero på många faktorer där efterfrågan och tillgång av arbetskraft är
huvuddelarna. I arbetskraftens tillgång inräknas att kvinnor föredrar branscher av viss typ, till
exempel där flexibla arbetstider finns, för att lättare sköta hem och barn, eller där tjänstledighet är
enklare att få på grund av samma anledningar som tidigare (Eriksson, 2007).

Förklaringar med efterfrågan syftar mer på arbetsgivaren intresse att föredra ett visst kön framför
det andra och könens olika möjligheter till karriärutveckling.
Vare sig beslutet om ett yrke kommer från individen själv eller att arbetsgivare föredrar kvinnor
framför män eller, tvärt om, är besluten påverkade från samhällets eller aktuella kulturens
värderingar (Eriksson, 2007) Detta leder till diskriminering på grund av kön och att vissa yrken blir
typiskt kvinnliga eller manliga stereotyper.
Det är förekommande att kvinnor har sämre lön och villkor på arbetsplatsen i högre utsträckning än
män, detta på grund av arbetsgivarens synsätt på manliga och kvinnliga anställda. Faktorer som kan
påverka en arbetsgivare är att kvinnliga anställda i många fall anses som en större utgift än en man,
detta på grund av en högre frånvaro, främst på grund av frånvaro för att sköta om familjen. Kvinnor
upplevs också komma sent till arbetet oftare och att de överlag har fler anställningsbyten än män
(Eriksson, 2007).

2.6 Compensating differentials model

Med compensating differentials model försöker man klarlägga varför kvinnor väljer en del yrken
som ofta genererar i en lägre lön. Kvinnor påstås söka sig till yrken med bra arbetsförhållanden
och goda och ofarliga arbetsmiljöer till exempel trygga arbetsuppgifter eller en arbetsplats nära
hemmet. Dessa typer av jobb tros dock ha mer betydelse för en kvinna om hon inte är
huvudinkomsttagare (Eriksson, 2007). Teorin syftar främst till löneskillnader mellan kvinnor och
män på en internationell nivå, exemplet med försäkring och daghem ingår som generella rättigheter
för Svenska medborgare. Andra förmåner kan på den Svenska arbetsmarknaden tänkas anses som
bra arbetstider eller OB-tillägg.

2.7 Dual arbetsmarknadsteori

Dual arbetsmarknadsteori ställs fram efter en arbetsmarknad som delats upp på en primär och en
sekundär sektor med olika brister och förtjänster beroende på sektor, där arbete inom den primära
sektorn anses bättre på många sätt och sekundära sektorn ses som det sämre alternativet. Teorin kan
dock också tillämpas med en segregering bland yrken som område. Segregering bland manliga och
kvinnliga branscher medför att kvinnliga yrken har bland annat sämre lön och i likhet med den
sekundära sektorn, då blir ett sämre alternativ (Eriksson, 2007).
Modellen är utvecklad efter USA och hur arbetsmarknaden ser ut där, men kan lätt kopplas till den
Svenska privata och offentliga sektorn som motsvarighet (i inledningen tas det upp att fler kvinnor
jobbar inom offentlig sektor och genomsnittliga månadslönen där är lägre än privat sektor)



3. Metod

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med intervjuer vilka är analyserade och tolkade för att
besvara syfte och frågeställningar. Intervjuer är lämpliga vid denna typ av infallsvinkel där syftet är
att ta del av upplevelser och uppfattningar informanterna har av sin bransch. Informanterna hade
chans att ge utvecklande svar med aspekter de upplevde som viktiga att berätta om samtidigt som
svaren ändå höll sig inom ett visst huvudområde. Intervjufrågorna ställdes upp i en intervjuguide,
vilken delvis utformades genom Yvonne Hirdmans utläggning om genussystemet och
genuskontraktet för att lättare ta fram intressanta och till ämnet kopplade frågor. Intervjuguiden
ändrades en aning beroende på vilken bransch informanten representerade på grund av att vissa
frågor var mer anpassade för den ena eller den andra branschen. Intervjuerna var därför delvis
semistrukturerade, alla inom byggbranschen fick samma frågor och alla inom vård och omsorg fick
samma frågor.
Mötena med informanterna skedde under april månad 2012, på samtligas olika företag eller
äldreboenden efter en tid de valde. Intervjuerna genomfördes enskilt för att inte svaren på något sätt
skulle påverkas av annan parts närvaro.

3.2 Urval

Informanterna har delats upp som representanter för den man eller kvinnodominerade branschen för
att lättare utskilja likheter och skillnader. Ena branschens representanter, den kvinnliga delen
bestod av tre enhetschefer i och kring Luleå. Den andra branschrepresentationen utgjordes av
anställda inom byggföretag, tre personer vilka två av dessa personer innehade en VD-position och
en som platschef.
Från första början var det tänkt att informanterna skulle ha en typ av mellanchefsposition inom båda
branscherna, men inom vård och omsorgsbranschen fanns det enbart anställda eller enhetschef,
vilket det senare ansågs mer passade eftersom denna person har personalansvaret på ett
äldreboende. Även från byggbranschen var det mer lämpligt att intervjua en person i en högre
position, därför föll valen på personer med befattningen VD och platschef eftersom de hade det
övergripande personal och verksamhetsansvaret. Informanterna har hittats genom branschsökning
via internet och har kontaktats genom telefon eller direkta besök på arbetsplatserna.
Samtliga informanter hade en lång erfarenhet från branschen, alla hade varit verksam inom den
minst 20 år. Detta var inte nödvändigt vid ett fösta urval utan det var något som visade sig i
efterhand. Dock anser jag personligen att det förmodligen var till stor nytta eftersom de alla
upplever en påtaglig förändring i fråga om branscherna när det gäller fördelningen manligt och
kvinnligt vilket en person med kortare karriär inte skulle kunna relatera eller känna till på samma
sätt. Denna förändring inom de båda branscherna upplever jag gjorde arbetet mycket mer intressant.
Det var heller inte tänkt att representanterna av någon bransch skulle tillhöra det ena eller det andra
könet, men de personer jag fick kontakt med inom varsin bransch var just kvinnliga enhetschefer
eller manliga VD:ar, platschefer eller arbetsledare. Jag fick helt enkelt inte tag på en manlig
enhetschef eller kvinnlig VD inom bygg på några av de verksamheter jag kontaktade.

3.3 Etiska regler

För att garantera full anonymitet av de deltagande informanterna har inga namn eller arbetsplatser
nämnts i uppsatsen. Även mycket sparsamt med detaljer kring ålder, livserfarenhet om den enskilde
personen eller vad som helst annat som kan göra kopplingen till en viss individ lättare. Andra
forskningsetiska principer jag tagit hänsyn till är de framtagna av Vetenskapsrådet (2002);
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informanterna
fick förklarat för sig vad mitt syfte med uppsatsen var och vad deras roll innebar. Vidare fick de



information att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst under intervjun och även
efteråt kunde avbryta sin medverkan. Jag fick samtycke att genomföra intervjuerna och att spela in
dessa med diktafon för att inte missa, glömma eller misstolka vad informanterna berättat. Efter
intervjuerna transkriberats och använts färdigt till uppsatsen kommer samtlig data att raderas och
den har då endast setts och använts av mig som skriver uppsatsen och utfört intervjuerna. Vidare
informerades personerna också om att den data de bidragit med kommer användas av mig enbart till
genomförandet av detta arbete.

3.4 Min roll

Förståelsen för ämnet upplevs från min personliga sida som relativt ytlig. Jag känner personer som
arbetar främst inom vård och omsorg och någon enstaka inom byggbranschen. Inom vård och
omsorg har jag själv arbetat, därför har jag en bättre koll på denna även om min tid inom den var
sporadisk och under en kortare period. Den personliga insikten är i båda branscherna, framför allt i
byggbranschen, därför grundlig. Idén uppkom genom insynen främst via media, tidigare
kurslitteratur, studier samt bekanta. Den uppfattning jag hade har jag i bästa mån försökt bortse
ifrån i förmån till informanternas personliga upplevelse. Att helt bortse från från den egna
uppfattningen är svårt men jag har haft som målsättning att ge ett öppet och tolkningsfritt resultat.

3.5 Analysprocess – Grounded theory – Koda data

Vanligaste sättet för analys av kvalitativ data kallas Ground theory, ursprungligen utformat av
Barney Glaser och Anselm Strauss 1967 i boken Discovery of Grounded Theory. Strategies for
Qualitative Research.
Övergripande är teorin en forskningsmetod som kan användas inom de flesta forskningsområden.
En viktigt del inom metoden är att vänta med teoretiska aspekter till slutfasen av en undersökning
men som jag tidigare förklarat använde jag en teori för att ställa upp en intervjuguide. Denna teori
användes sedan också i arbetet, men fler teorier har lagts till i efterhand. Metoden är väldigt
täckande och tar upp många bra tips att ha i åtanke när ett arbete skrivs. Jag upplever att det gick att
plocka ut de delar som är mest nödvändiga för mig i min framställning och har därför inte använt
hela teorin.
Främst har jag använt metodens uppställning vid kodning av data, detta för att urskilja teman och
använda dessa i resultatet för att underlätta innehållet av texten. Genom punkterna som förklaras
nedanför framgår det hur processen gått till för att ta ut en så kallad kärnvariabel, och sedan vid
ytterligare genomgångar finna begrepp enbart kopplat till denna kärna och fokusera kring det. Min
kärnvariabel var dock redan uttagen som ett genusperspektiv på branschen, men mina teman har
uppkommit allt eftersom att intervjuerna bearbetades.

Hur koda?

Bryman (2001) tar i sin bok upp olika steg man bör tänka på vid förberedelse av och även under
själva kodningen .

1. Börja kodningen tidigast möjligt
Kodningen bör ske efterhand som undersökningen fortskrider. Det ökar förståelsen av datan och de
teoretiska urvalet blir lättare att hitta.
Jag har inte följt detta steg så pass noga som beskrivet. Intervjuerna transkriberades eftersom de
gjordes och teorierna tog ut efter detta men jag väntade med kodningen och urplocket av teman tills
teorikapitlet var skrivet. Då jag redan hade en teori att göra intervjuguiden efter letade jag efter
relaterade ämnen till första teorin, dock upplevde jag inte att det påverkade mitt sammanställda



resultat. Punkten säger dessutom att "Om datainmanlingen inbegriper inspelade intervjuer ska man
åtminstone påbörja utskrifterna i ett tidigt skede." (Bryman, 2001, s. 384)

2. Läs bara igenom
Jag började läsa igenom intervjuerna en och en utan att göra noteringar och med minsta möjliga
tolkande. Efter denna första genomläsning skrev jag ner det jag upplevt intressant och
betydelsefullt.

3. Läs igen och notera samtidigt
Jag läste igenom intervjuerna ytterligare en gång, men under denna läsning noterade jag mycket
under tiden. Enligt Bryman (2001) är många noteringar bra. Grundläggande nyckelord blev
tydligare och genom dessa nyckelord formade jag teman och en slags lista över begrepp att leta
efter.

4. Granska de framträdande koderna kritiskt
Flera begrepp kan ju betyda samma sak och efter mitt första urplock hade jag flera, enligt min egna
uppfattning, begrepp som hörde till ett gemensamt, större begrepp. Att söka samband mellan
koderna samt om informanterna upplever ett orsak och verkan-samband mellan vissa indikatorer
kan användas för att göra mer överskådliga teman. Detta gjorde jag till exempel med mitt tema
”rekrytering”, eftersom informanterna beskriver samband mellan kön, intresse och sökande till
branschen.

5. ”Öppen” nivå som genererar begrepp kopplat till data och koder
Här ska teorier genereras ur den data man har och en koppling ska göras mellan urskiljda begrepp
och teman som uppkommit. Hypoteser utformas efter hur kopplingarna görs mellan begreppen.
Man går tillbaka till datan för att se om antagandet stämmer. Mitt syfte med hela uppsatsen var klart
innan studien påbörjades och jag upplevde inte att en förändring av detta var nödvändigt. Jag har
däremot ändrat mina frågeställningar till några som var mer passande till resultatet än de tidigare
och som jag tidigare nämnt letade jag fram passande teorier utifrån den jag redan hade om
genussystemet och även med hjälp av de begrepp som uppkom under bearbetningen.

6. Många koder är bra! (I ett tidigt stadie i alla fall)
Vid andra genomläsningen skrev jag upp vilka eventuella teman/koder som kunde förkomma,
mycket utifrån de intervjufrågor som hade ställts, vilket gav mig närmare 30 teman. Som Bryman
skriver kommer några av dessa att vara användbara längre fram i processen, medan andra får man
helt enkelt städa bort. Syftet med punkten är att vara kreativ och idérik.

7. Distans till kodning
Kodning och analys är inte samma sak, kodning är en stor del av analysen, för att enklare inrikta
tänket mot datan och dess innehåll samt att minska mängden data, detta enligt Huberman och Miles
(1994). Resultatet måste fortfarande tolkas så att 1 – man förstår datans betydelse för inblandade
individer 2 – kopplingen mellan kodningarna beskrivs och 3 – en själv är införstådd på den
generella betydelsen resultatet har på frågeställningen och hur den använda litteraturen styrt
insamlingen av data . Med detta i åtanke vid genomläsning av resultat och diskussion delar gör det
texten tydligare att förstå. Det bra tips på att knyta ihop resultat och diskussion/analys på ett snyggt
och tydligt sätt.

3.6 Validitet och reliabilitet

Bryman (2001) tar upp flera olika tolkningar av validitet och reliabilitet i ett arbete. Jag valde att



anävda LeCompte och Goetz version att förklara följande begrepp och hur de upplevdes av mig och
kan synas i mitt arbete.

Extern reliabilitet beskrivs som hur pass väl en undersökning kan replikeras. Detta uppfattas som
svårt inom kvalitativ forskning och jag gör samma bedömning, speciellt på denna typ av
undersökning på personliga upplevelser, vilka är minst sagt individuella beroende på allt från
uppfostran och utbildningar till värderingar och erfarenhet även omgivning och miljö. Samhället
och så även omsorgs och byggbranschen är dynamiska och förändras ständigt genom tid, vilket
innebär att en liknande men inte exakt studie kan upprepas om denna sker inom en rimlig tidsram
utifrån den första studien, för bästa ”liknelse”, så nära inpå som möjligt.

Intern reliabilitet står enligt LeComte och Goetz (Bryman, 2001) för att alla (främst i ett
forskarlag) ska ha samma definition av datainsamlingen. Eftersom jag genomförde studien enskilt
har de definitionerna jag utformat varit styrande. Jag har bland annat varit noggrann med att betona
”bransch” i mina intervjufrågor med förhoppning att ge en bredare bild av just branschen än den
informanterna hade utifrån sin roll som enhetschef, VD eller platschef.

Intern validitet betyder att en god samklang mellan observationerna och teoretiska grundtankar
stärker validiteten. Detta gäller framför allt observationer och etnografiska undersökningar. Mitt
tillvägagångssätt finns beskrivet under Analysprocess – Grounded theory – Koda data.

Extern validitet innebär den omfattning som resultatet kan generalisera till andra sociala
förhållanden och situationer. Denna kan dock innebära vissa problem vid kvalitativta
undersökningar eftersom fallstudier och ett avgränsat urval är ofta förekommande i dessa.

Metoddiskussion

Syftet med min undersökning var att få anställda som verkar inom bygg eller vård och
omsorgsbranschen att beskriva sin respektive bransch genom ett genusperspektiv därför valde jag
att använda delvis semistrukturerade intervjuer. Metoden ger informanterna chans till att ha öppna
svarsmöjligheter och ge olika åsikter om samma fråga (Bryman, 2001). Jag hade ett antal bestämda
frågor vilka en del var tänkta att generera i följdfrågor för mer utvecklande svar (Bryman, 2001).
Vid första intervjun, vilket var med en enhetschef inom vårdbranschen upplevde jag att den de
frågor kunde formuleras om för att lättare beskriva frågan/frågorna för informanterna eller helt tas
bort på grund av att den inte tycktes vara relevant eller ge betydelsefull information för
undersökningen. Från denna första intervju justerades intervjuguiden till de två nästkommande och
eftersom informanterna inom bygg hade en liknande intervjuguide gjordes små ändringar i denna
också, dock innan någon intervju ägt rum.
Intervjuerna spelades in med diktafon eftersom jag upplever det som bästa sättet att inte missa
information, vilket lätt kan ske med enbart anteckningar. Diktafonen verkade inte påverka
informanternas svar och ingen uttryckte någon motvilja till inspelningen. Jag garanterade att ingen
annan än jag själv skulle få tillgång till varken inspelningarna eller det transkriberade materialet och
jag kan med ärlighet skriva att ingen heller gjort detta.
Intervjufrågor av det här slaget ger, som tidigare nämnt, informanterna chans till fritt resonemang
och jag upplevde därför svaren som ärliga och begrundande. Just detta ämne kan dock upplevas
som lite känsligt eftersom det kan uppfattas som att det ena eller andra könet nedvärderas och
svaren kan tänkas vara sådana som en person förväntas svara för att inte ge en dålig bild av sig själv
eller branschen. Det som kunde ha gjorts av mig i intervjuerna för att i så fall få informanterna att
styrka det som sades var att be dem ge personliga exempel av situationen eller upplevelsen. En
annan kompletterande metod hade också kunnat vara observationer ute på arbetsplatserna. Dock



tror jag det hade behövts flera tillfällen vid varje arbetsplats och även under en längre period för att
ge en verklig bild av problemet.



4. Resultat

4.2 Två resultat

Jag har valt att ställa upp två resultat för de olika branscherna för jag upplever att det gör intrycket
av skillnader och likheter mer tydligt och för att de representanterna för de olika branscherna hade
heller inte riktigt samma intervjuguide därför blev det enklare att skriva resultatet på detta sätt.

4.3 Byggbranschen

Informanternas branschbakgrund

De representanter för den typiska manliga branschen har alla högre positioner som VD eller
platschef. Innan de fick sin nuvarande position har de alla tidigare arbetat inom byggbranschen. I
samtliga fallen ingår kalkyler på byggprojekt, helt eller delvis personalansvar samt andra
administrativa sysslor i de dagliga arbetsuppgifterna. Bakgrunden hos informanterna skiftar mellan
fordonsteknik, teknik och bygg på gymnasial nivå och ingen av dem har någon utbildning från
högskola eller universitet. Två av dem har fått internutbildningar inom tidigare företag de arbetat på
för att få behörighet till arbetsledare. En av dem berättar också att det ständigt pågår
internutbildningar av något slag då branschen uppdateras och även i samband med nya regler eller
liknande tillkommer.
De intervjuade beskriver branschen som spännande, framför allt att det är lätt att se ett resultat av
det dagliga jobbet som utförs och därför har de valt att arbeta med detta.

Jag har egentligen inte haft mycket relation till bygg (…) men det som var intressant var ju att det
blir ju någonting när man blir färdig, du ser ju något konkret (…) Ett hus står ofta kvar när du

passerar där tio år senare

En annan informant beskriver det varierande arbetet som huvudorsak till varför han valt att arbeta
inom byggindustrin:

Varje jobb är så unikt i sig, så det gör att det blir spännande

Att arbeta i branschen

Vad de anser vara det bästa med branschen är utmaningarna, spänningen och att till slut få se en
färdig produkt. Även det fria schemat spelar in. Det är också mycket socialt då alla tre informanter
har mycket kundkontakt, med beställare av byggjobben men även med sin personal samt andra
firmor av olika yrkesområden till exempel elektriker som ofta är och hjälper till vid nybyggen eller
liknande projekt. Mindre bra med branschen beskriver två av dem som den stress som ofta finns. Att
varje bygge många gånger har ett mycket pressat tidsschema. En annan nackdel som kommer med
serviceyrken är att kunderna ibland saknar tålamod.

Står det still en dag, då kan du räkna med ett telefonsamtal

Som personal ute på fältet är det viktigt att kunna handskas med kunder vilket en informant
beskriver såhär:

Du är ju inne i hus och hem och rotar där folk bor samtidigt, det kan ju vara ganska besvärligt



Ingen av informanterna känner att de skulle vilja byta bransch. De trivs och vill stanna på grund av
hur den är:

Det är en speciell bransch, men den är rolig också

En annan av de intervjuade beskriver att branschen genomgått och fortfarande genomgår en
förändring vad gäller vilka som jobbar i den särskilt på hantverkarsidan. Enligt honom var hela
branschen annorlunda förr, då de som arbetade inom den ofta fick åka till jobb och det kunde handla
om långa avstånd och spartanska boendeförhållanden och på grund av detta sökte sig också mer
speciella människor sig dit då.

Förr var det mer vanligt att man kanske åkte någonstans ett år (…) på något bygge ute vid ja, nån
tillfällig parkering eller så (…) det är betydligt mer sociala människor idag och (…) duktiga på att
ta folk, väldigt mycket mer lyhörda för andra människor medan gamla tidens snickare och murare

kanske inte var så sociala alla gånger

I frågan om bemötande är de intervjuade också överens om att det i dagsläget inte är någon skillnad
mellan kvinnor och män, vare sig från kunder eller kollegor. En av informanterna berättar att när
han inledde sin karriär som arbetsledare hade han en kvinnlig kollega som vid den tidpunkten
möttes av en del uppförsbackar, och att hon fick kämpa en del när hon började i branschen:

Då vi började var det tufft för dem (…) de fick sämre villkor och sämre lön

Han berättar vidare att i dagläget har detta förändrats, och han har nyligen haft en annan kvinnlig
kollega som också haft titeln arbetsledare men som inte haft några problem i branschen med varken
lön, villkor eller bemötande. En annan informant beskriver sitt eget bemötande såhär:

Det är arbetssysslorna och att jobben blir rätt utförda och att det blir utfört på ett visst sätt (…) det
är det man har som fokus (…) kvinna eller man som utför det sätter jag ingen vikt vid

Återkommande är att branschen har förändrats och att jargongen på byggena och mellan de
anställda idag inte är densamma som för 10-15 år sedan och som tidigare nämnts tror informanterna
att det beror på en förändring av de människor som söker sig till jobbet. Att det nu förekommer
kvinnor inom branschen beskriver en av dem inte som ovanligt och många har en positiv inställning
till att fler kvinnor söker sig till branschen.

Då var gubbarna tuffa på ett annat sätt, det var som en helt annan jargong på byggena. Idag är det
ju allmänt accepterat och många tycker det är roligt om det är så, det tillför ju mycket

Det är uppenbart att byggbranschen är mansdominerad, men fördomar om en hård jargong beskriver
två av informanterna detta som betydligt mer förekommande bakåt i tiden. Kvinnor ansågs inte
passa i branschen och de få som arbetade inom den ofta blev testade på olika sätt. Även de yngre
arbetarna som kom in nya i yrket blev utsatta för denna behandling. Idag är attityden mer öppen och
det har blivit bättre för alla som arbetar inom branschen.
Ingen av företagen har någon typ av jämställdhetsplan eller policy, vilket kan bero på att alla tre har
under 25 anställda, vilket i lagen är ett av grundkravet till att en sådan behöver utformas. Någon typ
av könskvotering är inte heller något de har i åtanke. Om en ny medarbetare skulle bli aktuell att
anställas, det som styr framför allt är kunskaper inom aktuellt område och erfarenhet av branschen i
stort. Att kunna arbeta vid större projekt kräver rutin och erfarenhet och det kommer inte enligt
informanterna förrän en person jobbat inom branschen i ca 6-7 år, detta inkluderar internutbildning



och lärlingsperiod. När en person genomfört detta erhålls titeln yrkesarbetare och denne blir då mer
attraktiv för anställning inom hela branschen. Många arbetsgivare vill ha kunnig personal och
eftersom det är relativt nyligt som kvinnor börjat söka sig till byggbranschen är det många av dessa
som inte nått sin yrkestitel ännu.

Jag tror definitivt inte att tröskeln handlar om att det är kvinnor, utan (...) många som söker idag
vill ha erfarna hantverkare och erfaren blir du inte förrän du jobbat (…) en 7, 8 år inom branschen

(…) och för 7, 8 år sedan fanns inte så många kvinnor här

Rekrytering till branschen

Vid rekrytering är två av de intervjuade mer inblandade vid processen än den tredje då dessa två har
positionen VD inom företaget. Om en nyrekrytering skulle bli nödvändig beskriver ändå alla att
detta sker i främsta fall genom kontakter inom branschen:

Mycket är ju så att man har ett sådant bra kontaktnät, vilka som är duktiga och då ringer man och
kollar om de är lediga (…) sen ringer man runt till kollegor i branschen och hör om det vet någon

Även internrekrytering och återanställning av säsongarbetare föredras för att behålla personal man
vet är duktig och kompetent för ett jobb.

Vi är utspritt i hela Norrbotten så det är ju alltid något jobb som behöver dra ner på folk, och då
tar man ju folket till ett annat jobb för att kunna behålla samma människor

Om en platsannons skulle bli nödvändig ställs denna upp för efter en recension på den person som
företaget kan tänka sig vara ute efter eller behöver i fråga om egenskaper eller erfarenheter. En av
informanterna betonar att servicekänsla är av yttersta vikt inom byggbranschen, och att det är
skillnad på att bygga ett nytt hus och de så kallade servicejobben som främst handlar om att
reparera försäkringsskador, vilka kan vara vattenskador, bränder eller liknande:

För det är ju skillnad på servicejobben och nyproduktion. I nyproduktion (…) du har ju ingen
beställare där helt enkelt, det är ju skillnad på att vara hemma hos folk (…), du har alltid någon

som står baki ryggen och alla passar inte för sådana jobb

Du ska kunna prata för dig och med folk

Även att behärska flera fält anser en informant vara en stor fördel:

Gå in på olika områden (...) inte enbart vara inriktad mot snickeri (…) vara flexibel helt enkelt

I ett annat företag är det en mer akademisk person som skulle efterfrågas och vilken dessutom bör
ha jobbat ett tag för att kunna driva ett eget projekt. Om denne VD fick önska:

Jag skulle helst söka, det som förmodligen är helt hopplöst att få tag i, en relativt ung människa
som har erfarenhet

Många inom branschen har hamnat där av ren slump eller via kontakter. Alla tre informanter lyfter
fram vikten av intresse och en fallenhet för snickeri och att arbeta med trä och andra material då det
enligt dem saknas en egentlig bra utformad utbildning att söka.



Man får titta på om man är intresserad och vill jobba med det här, då brukar det komma ganska
naturligt med de andra bitarna

Könsfördelning

En av informanterna upplever att största delen är män som söker sig till branschen, vilket han tycker
är synd och han skulle gärna se att fler kvinnor arbetade inom den:

Det blir ju som inte några bekymmer överhuvudtaget, de är ju välkomna. Det har ju varit alldeles
för lite

Könsfördelningen på samtliga informanternas arbetsplatser är ojämn och alla har flest antal män i
sina personalstyrkor. Kvinnor förekommer, dock mestadels inom den administrativa delen av
verksamheten. Alla tre är överens om att vissa delar av arbetet kan vara väldigt fysiskt tungt,
exempel som tas upp är betong och håltagningsarbeten, och att det är svårare för en kvinna att klara
av just detta:

Det är så tunga jobb vi håller på med, det är inte anpassat för kvinnor

Dock finns det andra delar av arbetet som samtliga intervjupersoner anser att kvinnor skulle passa
lika bra som en man, om inte till och med bättre. Framför allt handlar det om moment där en så
kallad fingertoppskänsla krävs, som till exempel arbeten med grönyta eller plattsättare och murare.

Mycket kakelsättning som jag lika gärna skulle se en kvinna hålla på med, för de har större känsla
för det

Speciellt på hantverkarsidan upplever man dem som noggrannare

Återkommande som orsak till varför få kvinnor arbetar inom branschen tror informanterna beror på
de tunga fysiska momentet som är nödvändiga och förekommande i vissa delar av yrket, samtidigt
finns det idag många typer av hjälpmedel som bärverktyg, traktorer, ställningar och hissar. Det finns
dock en del jobb där dessa hjälpmedel kan vara svåra att använda. En av informanterna pekar på att
med dessa hjälpmedel dras ibland effektiviseringen ner.

Även om det finns mer och mer hjälpmedel så är de omständiga att ha och göra med och då blir det
att man går den enklaste vägen och då ligger de där hjälpmedlen på golvet

Vissa delar av branschen anser därför informanterna därför är mer lämpad för män, de menar att de
fysiska förutsättningar mellan man och kvinna blir påtagliga just då, samtidigt finns det andra
arbetsmomentet där kvinnor skulle passa bättre. En av informanterna är dock av uppfattningen att
det är många andra branscher som har detta dilemma och att det kan gälla båda könen, åt båda
hållen

(...) det är ju som i alla andra jobb, förmodar jag. Jag tycker egentligen inte att det ska vara nåt
jobb som det ska vara skillnad i

Insatser mot för en jämnare könsfördelning

Hur det kan lockas fler kvinnor till branschen tror alla informanter att en annan marknadsföring



måste göras och att lägga fram utbildningsalternativ redan i grundskolan. En informant lägger till att
det är viktigt att visa att fördomarna gentemot hela branschen numera är i princip obefogade och
som kvinna kommer man med största sannolikhet inte bli behandlad annorlunda på grund av just
det.

framför allt att fördomarna är borta, att man kan känna (…) att om jag söker mig till snickare så
ska jag inte ha en lång uppförsbacke där man testas och provas på andra förutsättningar än en karl

gör

Förutsättningarna att utvecklas inom branschen är också goda, om en själv är villig att lära sig
arbeta över flera områden samt eventuellt internutbilda sig för att få behörighet till arbetsledare.
Som yrkesarbetare tycker en av informanterna också att lönen är ett bra argument för att arbeta
inom byggbranschen.

det är helt okej betalt i förhållande till vad vi gör

I marknadsföringen anser de att jobbets positiva delar bör tas upp, som den sociala delen med
kunder och annan personal som är väldigt stor samt den breda variationen på de olika byggen som
utförs som skapar ett fortsatt intresse. De företag som de intervjuade arbetar på hör till sådana som
inte behöver resa mellan de olika byggarbetsplatserna, vilket är en annan fördom personer utifrån
har, men som också försvunnit under tidens gång. Byggena idag utförs väldigt ofta i närområdet och
man är ofta hemma inom en timma från det att dagens arbetspass är slut.

4.4 Vård och omsorgsbranschen

Informanternas branschbakgrund

Den kvinnliga branschen representeras av tre enhetschefer som arbetar vid tre olika äldreboenden.
De har haft sin nuvarande position mellan 6-13 år och har precis som de andra informanterna från
bygg, arbetat tidigare inom sin bransch innan sin nuvarande chefposition, då som vårdbiträde eller
undersköterska. Totala arbetstiden inom vård och omsorgsbranschen ligger kring 20 år för alla
sedan de började deras yrkesmässiga karriär efter gymnasiet. Två av informanterna berättar att de
fick jobb inom branschen direkt efter gymnasiet och hade inte tidigare haft några planer att börja
arbeta inom den. Den tredje intervjupersonen berättar att hon fick intresset att arbeta inom
branschen på grund av sin mamma eftersom hon arbetare inom den och denna informant i sina tonår
bestämde sig för att bli föreståndare för ett äldreboende. I utbildningsväg har alla tre studerat vid
högskola eller universitetet, två på nu nedlagda sociala omsorgsprogrammet och en har
psykologiprogrammet i bagaget. Arbetsuppgifterna består i deras roll som enhetschef av att göra
budget och ekonomi och hantera personalfrågor. Även om det finns ett schema att gå efter beskriver
de att det varje dag alltid dyker upp något som inte är beräknat i detta schema och alla dagar skiljer
sig därför från varandra. I det dagliga arbetet ingår också mycket uppföljning av tidigare ärenden,
ofta gällande nya kunder, medarbetarsamtal och möten med anhöriga. Dock en liten, men väldigt
viktigt del innefattar att ta del av personalens berättelse om hur dagen eller natten varit för dem och
för kunderna.
En av informanterna beskriver utmaningen i att utveckla och leda sin personalstyrka att nå utsatta
mål och att se de boende må bra och trivas hör också till en stor positiv del av yrket.

Det är otroligt flexibelt och man får träffa människor hela tiden och man stöter på nya saker hela
tiden oavsett om man jobbat länge så har man någonting att lära (...). Det är ett otroligt

stimulerande arbete och jag kan nästan inte tänka mig att det finns bättre jobb



Att arbeta i branschen

Det bästa med att arbeta inom vård och omsorgsbranschen beskriver alla tre som huvudsakligen den
ständiga kontakten med olika människor. Förutom kunderna som bor på äldreboendena är det även
deras anhöriga, personalen, leverantörer och liknande samt annan personal utifrån som till exempel
sjuksköterskor. Denna konstanta människokontakt gör branschen intressant och varierande. Att
finnas, verka för och utveckla sin personal är också en stor och givande aspekt av deras yrke.
Det som upplevs som en tyngre bit kan vara problematiken med kunder och deras anhöriga och
även påfrestande personalärenden. Totalansvaret gör också att det ibland känns överväldigande och
en informant pratar om att hon känner sig splittrad inför vad hon vill hinna med och att det måste
prioriteras en hel del för att de viktigaste förändringarna ska lyckas genomföras i riktning mot ett
bättre äldreboende. Anhörigas oförstående för sin släktings tillstånd kan ibland vara väldigt svårt att
på ett snyggt sätt förklara att en promenad eller en pratstund över en kopp kaffe ofta är ofta mer än
vad kunderna klarar av. Okunskapen av sjukdomarna och hur den kan påverka kan också det vara
knepigt att beskriva utan att låta dumförklarande eller överlägsen.
Att fatta beslut ingår också i chefsrollen och dessa är inte alltid roliga eller lätta att ta. Ingen av dem
känner dock att ett branschbyte är aktuellt då alla trivs väldig bra.

Det positiva överväger ju otroligt mycket, det är ju ändå sällan det är tråkigheter

Fördomar de brukar möta gällande branschen kommer framför allt från personer som inte själva
arbetar inom den. De har en tendens att tro att de anställda enbart byter blöjor eller torkar folk i
rumpan. Informanterna berättar också att väldigt många inte förstår hur viktigt det är för kunderna
att få den här hjälpen, att de bor där de gör av den anledningen att de inte klarar sig själva i sitt eget
hem. Varje kund är unik och har individuella behov vilket informanterna är noga med att betona.

Det kan vara svårt att förklara att varje individ behöver ju sitt

Om alla skulle förstå hur mycket vi som personal egentligen betyder för de som bor här, vi är ju
deras händer och fötter

Rekrytering till branschen

En nyrekrytering har inte varit nödvändig inom branschen på flera år då det alltid funnits personer
tillgängliga, antingen personal från andra boenden eller sommarjobbare som vill komma tillbaka.
Men enhetscheferna tror, och upplever, att det kommer bli svårare att hitta personal på grund av en
stor pensionsavgång i hela branschen. Om en nyrekrytering skulle bli nödvändig skulle
informanterna söka efter en person som de beskriver kompetent i form av undersköterskeutbildning
eller alternativt omvårdnadsprogrammet från gymnasiet. Väldigt viktigt är också ett intresse för
människor och att vårda dessa.

Annars tycker jag personligen inte att man ska jobba med det här om man inte är intresserad att ta
hand om sjuka människor

Eftersom personalstyrkan ofta är indelade i arbetsgrupper kan detta också komma att bli en viktigt
del i beräkningen om en ny person ska anställas eftersom det behövs olika människotyper ifråga om
personlighet och inriktning för att en grupp ska bli så komplett som möjligt och för att utveckling i
gruppen ska ske. Att kunna anpassa sig efter arbetsgruppen samt möta människor i olika situationer
är därför viktiga egenskaper inom branschen.



Två saker är en förutsättning tycker jag, det ena är att ha ett fint bemötande till människor (…) med
respekt för kunderna, även till kollegorna. Och att samarbeta.

Könsfördelning

Det är flertalet kvinnor om söker sig till branschen och könsfördelning bland personalstyrkan på
samtliga boenden är väldigt ojämnt fördelad mellan könen. Fördelningen mellan de olika boenden
är 2 män av totaliteten 22, 3 av 45 och 3 av 30, vilket ger ungefär att 8% av varje personalstyrka på
de tre äldreboendena är män. Detta upplevs som negativt.

Jag tycker det är fel. Jag tycker det ska vara mera för vi har ju både kvinnor och män som bor här

Men de är såklart glada för de få män de har. En manlig anställd blir inte bemött annorlunda bland
personalen men en del av kunderna kan ibland ge ett annorlunda bemötande, båda positiva och
negativa, en del av de äldre kvinnorna kav vara blyga till en början i fråga om assistans vid hygien
men det går över med tiden när de får förtroende för den nya anställda. Många manliga kunder
tycker dessutom att det kan vara extra roligt med en manliga anställd för en slags man till man
kontakt

Det kan ju vara roligt för en gubbe om det kommer en karl och de kan ha killsnack

Eftersom alla äldreboendena ingår i kommunal verksamhet gäller den övergripande
jämställdhetsplanen som finns i kommunen även ute på boendena. I denna omfattas inte bara det
manliga och kvinnliga utan även ålder och kulturell bakgrund som viktiga områden att jämna ut
fördelningen på. Samhället innehåller en salig blandning människor och ett äldreboende menar en
av informanterna är ett samhälle i miniatyr, att få in olika typer av människor gör branschen bättre
för de allra flesta. Ingen av de intervjuade upplever att en kvinna skulle vara mer lämpad till
branschen än en man. Samma villkor, krav och lagar gäller för alla anställda. En manlig sökande
kan dock vara lite extra roligt och lite mer uppmärksamhet läggs ibland på dessa manliga sökanden.

Kanske att man har det lite i bakhuvudet att det är ju bra om det blir flera män, men det är ju alltid
kompetensen som ska avgöra

Insatser för en jämnare könsfördelning

På frågan varför det finns så få killar inom branschen och informanterna får resonera helt fritt tror
de att det kommer sig av underskottet killar som söker till omvårdnadsprogrammet, dit har
ansökningarna minskat en del totalt sett sen informanterna studerade vid programmet. Trender i
samhället påverkar allt och så även utbildningsvalen hos unga. En annan negativ faktor de tror har
betydelse är medias kritiska bild där vård och omsorgsbranschen ständigt utmålas som en bristande
arbetsplats med misskötsel och inkompetent personal, och enligt informanterna är bilden felaktig
och orättvis.

Man skriver ju mycket negativt om vården överhuvudtaget och vi som jobbar här brukar bara skaka
på huvudet och tycker det är hemskt det dem skriver

Det är ju det negativa man gärna vill skriva om och vi har sekretess och aldrig får kommentera så,
genom att vi har sekretess kan vi ju aldrig gå in och förklara egentligen hur det var



En av de intervjuade tror även att en traditionell aspekt är av stor vikt och att en del av
personalstyrkan har blivit påverkade av äldre generationer inom sin familj, att man har en mamma
eller mormor eller annan släkting som arbetat inom branschen. Även det traditionella synsättet på
kvinnan som stannade hemma och skötte barn och hushåll anses ha en viktigt roll, eftersom att
arbeta inom branschen många gånger är likvärdigt med att sköta ett hem. Det är i samhällets
mönster förändringen måste börja.

Detta kan inte förändras på några år bara, jag tror det är en lång process

Att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats är självklart betydande delar. För alla
informanterna innebär det att all personal ska bli lika behandlade och ha samma villkor, till exempel
även om en person ”bara” är vikarie ska hon eller han få samma rättigheter och bli bemött lika bra
som en person med en tillsvidareanställning. Även att hjälpa yngre som kommer in i branschen är
viktigt då det i framtiden kommer behövas många yngre för att bygga upp nya personalstyrkor samt
den ständigt pågående utveckling ger de yngre nya kunskaper som även en äldre generation kan ha
nytta av.

En som precis har gått ut skolan, självklart de har inte samma ryggsäck (..) men de kommer ju
också med nytt från skolan så ju ser ju dem som en tillgång

En av enhetscheferna berättar att hon arbetat mycket med utvecklingen av sin personal. Hon menar
att anställda ska uppmuntras till att kunna tala öppet om tankar och funderingar de har gällande
arbetsplatsen. God kommunikation mellan personalen och deras chef ger känslan av delaktighet och
kan fungera som motivation att tillsammans arbeta mot verksamhetens mål, vilket enligt henne är
kundernas hälsa och välmående.

I media skrivs det också mycket om branschens dåliga löner, en informant tycker dock lönerna är
relativt goda och hon menar att som nyutexaminerad undersköterska kan man ibland tjäna bättre än
en nyutexaminerad sjuksköterska vid hennes äldreboende. Dessutom är alla OB-tillägg betydligt
bättre än till exempel hotell och restaurang och även handelsbranschen.
För att få fler intresserade av branschen, både män och kvinnor, är informanterna överens om att en
bättre marknadsföring är nödvändig. Att beskriva jobbet på ett relevant sätt utan inverkan från det
traditionella synsättet på branschen är viktigt. Även att de som jobbar inom branschen själva tänker
på vilka värderingar och attityder de för fram när de berättar om sin bransch. Att vara goda
ambassadörer och prata gott om branschen är viktiga punkter samt att förmedla till andra att arbetet
ger många anställda känslan av utföra något som är värdefullt för andra människor.

Vi själva framför allt som jobbar i inom det här vi måste ju också beskriva det som ett attraktivt
yrke

Om inte vi pratar gott om den här branschen vi som jobbar i den, vem ska göra det då?



5. Diskussion

Antalet kvinnor och män ökar inom båda branscherna på grund av en ändrad inställning gentemot
uppfattningar om manligt och kvinnligt på en samhällelig nivå. De underrepresenterade könet ökar i
antal och en jämnare könsfördelning inom vård och omsorg och byggbranschen kan tänkas uppnås
inom en ganska snar framtid. Det är en pågående aktion att få fler kvinnor eller män till branscherna
och att skapa ett bra rykte om den hänger mycket på de anställdas framställning och en
marknadsföring hos en yngre generation.

5.2 Vilka söker sig till branscherna?

Byggbranschen skulle jag beskriva är för de personer som vill se konkreta resultat och som finner
en slags skräckblandad förtjusning i att ha en tidspress på sig. Personer arbetade inom vård och
omsorgsbranschen bör istället vara mer inriktade på hela människans väsen samt en lyhördhet
genom att uppfatta det som inte alltid sägs, att kunna sätta sig in i andras situation och vara en sjuk
människas armar, ben och i vissa fall också tal.
Uppfattningen som ges är att varken det ena eller andra könet ska vara mer lämpad att utföra arbetet
eller att det är något informanterna överhuvudtaget lägger mycket tankegångar kring. Erfarenhet,
kompetens och intresse är de viktigaste komponenterna inom båda branscherna. Det beskrivs
förvisso att inom byggbranschen finns det delar som de informanter som arbetar inom den upplever
att en kvinna har större problem att klara av än en man. Det handlar om de tunga jobb som
förkommer, där pekar informanterna på de kroppsliga olika förutsättningar som föreligger mellan
könen, samtidigt menar de att det finns hjälpmedel att använda sig av på flera av dessa
arbetsmoment. Att vara fältanställd inom de båda branscherna är det en bra grund med en
gymnasieutbildning inom relaterat område vilket ger en stor chans till att bli anställd inom den.
Dock skiljer sig branscherna åt mellan lönerna. Medianlönen för en byggarbetare med enbart en
gymnasieutbildning och max ett år erfarenhet ligger runt 19.000 kronor i månaden (lönestatistik,
2012). En gymnasieundersköterska, med samma längd av erfarenhet har en månadslön kring 17500
kronor. Vid en ny uträkning då åldersramen sattes mellan 25-30 år och en erfarenhet mellan 5-10 är,
med samma grad av utbildning och inom alla sektorer blev medianlönen inom bygg 26.500 för en
arbetare med åldern 26,5 och 7,9 år erfarenhet och en undersköterska på 27,3 år med 7,3 år
erfarenhet låg på en 19.500 kronor i månaden. Detta kan i så fall tänkas ge teorin Compensating
differentials model, vilken menar att kvinnor väljer arbeten med lägre lön, delvis rätt, eftersom vård
och omsorgsbranschen ligger bland de vanligaste kvinnoyrkena. Detta och att lönen kan jämföras
som låg i relation till totala medianlönen i Sverige som uträknas till 24.900 kronor i månaden (SCB,
2009). Ett väldigt övergripande mått att jämföra med kanske, men det ger ett mått på vad som kan
kallas en ”lägre lön”. En viktig del i den här aspekten som bör påpekas är att byggföretag ofta är
privatägda, och vidare statistik visar också att inom privata sektorn är en månadslön på 32.500
kronor under den ”normala” medianlönen (SCB, 2009). Äldreboenden ingår i kommunens
verksamhet och då också offentlig sektor där medianlönen ligger omkring 20.500 kronor för
personer med gymnasiekompetens (LO, 2011). Jag upplever inte att det har med arbetsplatsen,
förhållanden där eller branschen i sig att göra att kvinnor söker sig dit. Det återkommande intresset
för människor verkar vara en betydligt mer bidragande faktor. Detta intresse kan förvisso diskuteras
vart ifrån det utvecklas. Naturligtvis kan det vara slumpartat att vissa verkligen vill arbeta med
omvårdnad av sjuka människor och liknande men som en av informanterna beskriver det finns ju
traditionen att kvinnor har en mer omhändertagande roll med skötsel av familj och hushåll genom
mänsklighetens hela historia. Detta menar hon kan ha påverkat detta intresse, och jag är beredd att
hålla med, även om det är en undermedveten påverkan.
Även om informanterna ibland lägger in kommentarer likt ”inte anpassat för kvinnor” eller
”kvinnor är mer intresserade av vårdyrket” är alla väldigt positiva att få mer av det



underrepresenterade könet till branschen. Jag får verkligen inte uppfattningen att någon av
branscherna bör hållas som ”rena” mans eller kvinnobranscher, snarare tvärt om, mer blandning
skapar en bättre bransch. Att mannen på något sätt värderas högre är det inte heller något som
informanterna ger minsta indikation på, men det faktum återstår ju att branscherna verkar i ett
samhälle som gör det, bland annat genom löneexemplen jag tidigare tog upp ger uppfattningen av
att en typisk manlig bransch har ett högre värde, men som enligt statistik kan förklaras med
betydelsen av privat och offentlig sektor och skillnaderna där.
Gällande teorin om olika former av könssegregering på arbetsmarknaden är det lite svårare att
koppla vertikal segregering, glastaken, till denna typ av undersökning, då det inte är
chefspositionerna i sig jag tittat på men uppenbart är ju att kvinnliga chefer förekommer. Samtidigt
ges uppfattningen att 1. det kvinnliga cheferna finns oftast i en kvinnodominerad bransch och 2. att
om jag tar min ena bransch som exempel, vård och omsorg och ett äldreboende, när en person väl
nått positionen som enhetschef där, vad kan denne ”satsa på” sen? Bara genom att träffa de
representanter jag intervjuat från byggbranschen upplever jag att chansen till karriärutveckling där
är betydligt större. De intervjuade tar upp positioner som lärling, yrkesarbetare, arbetsledare,
platschef och VD. Detta borde dessutom naturligt leda till fler lönehöjningar genom de olika
positionerna. Som jag nämner i metoden fick jag inte inte kontakt med en kvinnlig VD för ett
byggföretag eller en manlig enhetschef, men två av informanterna berättar om kvinnliga kollegor
som varit arbetsledare, de existerar således.
Bara genom att titta på den statistik av fördelningen bland könen på olika yrken ses det tydligt att en
horisontell könssegregering, där kvinnor och män verkar i olika kategorier av arbeten, är starkt
förekommande inom den svenska arbetsmarknaden. Informanternas arbetsplatsers könsfördelning
ger inget annat än näring åt denna företeelse och teori. Även detta tror jag (och en informant) sitter i
traditioner för var män och kvinnor verkar i samhället. Dock tror jag att detta är på väg mot en
förändring, och det som haft en stor påverkan på detta är den lagstiftning som finns idag gällande
diskriminering, där diskriminering på arbetsplatsen är en omfattande del. Diskriminering på grund
av kön är inte tillåtet och den främsta bevisbördan ligger på den som skulle bli anklagad att
motbevisa att detta förekommit (SFS 2008:256), vilket i de flesta fall mest troligt är arbetsgivaren.
Även kravet på en så kallad jämställdhetsplan, vilket enligt ne.se definieras som ”en plan för
jämställdhetsarbete på en arbetsplats”, kan varit en bidragande faktor att uppdelningen tycks
minska. En jämställdhetsplan är enligt lag ett måste för en arbetsgivare som har mint 25 anställda
och fler (SFS 2008:256), men lagen förespråkar att alla arbetsgivare ska arbeta för en jämnare
fördelning på arbetsmarknaden och förutom kön så omfattas bland annat också ålder, etnisk
bakgrund mm. Lagen som den är idag är relativt ”ny”, Diskrimineringslagen infördes 2008 och
ersatte då föregående lag Jämställdhetslagen, samt att genom denna ersättning har det tillkommit en
hel del. Bland annat kravet om jämställdhetsplan infördes i samband med den nya lagen och
paragrafen ändrades så sent som under år 2009, då med hur innehållet i en jämställdhetsplan ska se
ut.
Lagen tror jag därför bidrar till att skapa en arbetsmarknad där könssegregering inte är lika vanligt
förekommande.
Informanterna, och även statistiken beskriver en ökning av det motsatta könet inom vad som anses
som en kvinnlig eller manlig bransch. Till exempel har antalet tjejer som söker sig till
byggprogrammet ökat. Enligt skoltabeller från åren 1995 och 2011 har procenten kvinnliga sökande
gått från ca 3% till 8% (SCB, 1995, 2011)
Det återkommande samtalsämnet om en förändring av branscherna, och även arbetsmarknaden visar
sig enligt mig mycket tydligt här, och det som Bergman beskriver att könssegregering har kommit
att bli grund för många politiska åtgärder riktade mot problemet i hopp om att upphäva effekten av
separationen mellan könen på arbetsmarknaden. Dessa har börjat ge det resultat som hoppats på,
vilka förklaras som att de båda könens värderingar, kunskaper och erfarenheter ska
uppmärksammas och tillföra utveckling av samhällets alla delar. (Bergman, 2004). Skoltabellerna



visar också en procentuell ökning av antalet manliga sökande som år 11/12 var ca 16% och 14%
95/96 på omvårdnadsprogrammet, en liten men positiv ökning.

5.3 Är det skillnad för manliga eller kvinnliga anställda att arbeta inom branscherna?

När informanterna pratar om rekryteringen upplever jag det heller inte att kön är av stor betydelse,
äldreboende måste på grund av sin jämställdhetsplan specifikt efterfråga män eller yngre om det
skulle ställa upp en platsannons, men kompetensen med rätt utbildning är som tidigare nämnt av
ännu större vikt. Problemet verkar här sitta i ett minskat intresse för branschen, inte bara hos
manliga, utan även hos kvinnliga personer. Alla tre informanterna beskriver att det under deras
gymnasietid var betydligt svårare att komma in på omvårdnadsprogrammet än på byggprogrammet
på grund av att utbildningen hade så många sökande. Idag har intagningen både i antal sökande
personer och betyg minskat och det upplevs som oroande i och med att många boende har en
personalstyrka vars medelålder ligger kring 50-60 år och där kommer många nya och unga
medarbetare att behövas, men nog med människor som har kompetensen eller ens intresset kommer
inte finnas att tillgå. Inom byggbranschen beskriver en av informanterna ett liknande problem med
stora personalavgångar. Att ha utbildning, ambitioner och vilja kommer man väldigt långt på inom
byggbranschen, men erfarenheter att till exempel hålla i egna projekt eller moment som kräver
mycket vana och rutin för att bli utförda på ett visst och korrekt sätt och är något en person helt
enkelt måste jobba sig till.
Informanterna från byggbranschen beskriver det som att bemötande av en kvinnlig anställd idag
inte visar sig genom några skillnader i jämförelse med en man, men att det samtidigt inte alltid varit
så under deras tid i branschen.
Inom vård och omsorgsbranschen tycker informanterna att män behövs mycket inte bara för
personalgruppens intresse, men också för kundernas skull. Kunderna är män och kvinnor och detta
skulle också visa den naturliga fördelning som förekommer i samhället. Dock beskriver
informanterna ibland att de pensionärer som bor på äldreboende kan reagera negativt ifall det
kommer en man och ska assistera med till exempel duschningen, ofta är det kvinnliga kunder som
kan ha problem med detta. Detta kan tänkas göra med den äldre generation kunderna ofta tillhör,
där en kvinnas omhändertagande roll var mer förstärkt än vad den är idag. Detta problem brukar
dock oftast lösa sig allt eftersom tiden går och pensionärerna får vänja sig vid en manlig anställd
och även lära känna denna person lite mer. Annars är det ingen annan som reagerar negativt inom
varken bygg eller omvårdnadsbranschen på grund av detta. Särskilt betonas det att samma villkor,
lagar och förväntningar ligger på alla anställda och att bryta mot dessa är att bryta mot lagen.

5.4 Hur ska fler från det underrepresenterade könet attraheras in i branschen?

Som tas upp i inledningen ligger fortfarande båda branschernas totala fördelningen på en väldigt
ojämn nivå, båda har en majoritet av ett kön på över 90%. samtliga informanter ger ändå en positiv
framtidsbild där en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden mellan könen är till allas fördel och
förhoppning.
Inom bygg beskriver informationerna att det hårda och råa klimat som en gång rådde där vid början
av deras karriär inte är densamma. Det är idag en mer öppen bransch mycket på grund av att de som
jobbade i den för inte är den typen av människor som arbetade där förr, vilka beskrivs som tysta
ensamvargar medan de personer idag, förutom att vara intresserade snickare, också är mer inriktad
på att hantera människorna omkring sig och alltså ha ett trevligt kundbemötande, vilket inte kan
befästas på det ena eller andra könet. Den hårda jargongen är förmodligen borta på de flesta
byggföretag och som kvinna kommer man med största sannolikhet inte att utsättas för prövningar
just på grund av detta.
En stor del till att kvinnor inte finns i branschen tror informanterna har att göra med att utbildningen



inte framförs som ett alternativ nog bra, och att detta i sådana fall måste ske redan under tidiga år,
innan gymnasiet. Ju tidigare en person kommer i kontakt med branschen och börjar verka inom den
desto snabbare kommer de samla på sig erfarenheter som ger chans till mer och bättre jobb i yngre
ålder, vilket är det som efterfrågas mycket inom byggbranschen just nu enligt informanterna. Att
utvecklas inom branschen och på det sättet nå en högre position uppfattas enligt mig som relativt
goda då internutbildningar finns tillgängliga för de som är intresserade och har ambitioner att satsa
inom yrket.
Informanterna inom vård och omsorg beskriver ett annat problem. Inte bara få killar söker sig till
omvårdnadsprogrammet på gymnasiet, det totala antalet sökande har minskat i Sverige och personal
med utbildning av yngre generation blir svårare att få tag på. Även att färre söker in på programmet
försvårar denna möjlighet.
Arbetet inom vård och omsorg beskriver informanterna som väldigt socialt, den mänskliga
kontakten ät stor, inte bara med pensionärer utan många andra i och utanför branschen. Genom detta
blir varje arbetsdag unik på sitt sätt och även om en person arbetat länge i branschen finns alltid en
ny lärdom att få. Att ha och väcka detta intresse för människan tror informanterna behövs för att fler
ska vilja arbeta inom branschen, och precis som informanterna från bygg, upplever enhetscheferna
att det är ungdomar i grundskolan som omvårdnadsutbildningen och branschen bör
uppmärksammas för. En av informanterna tror att det minskade antal sökande kan bero på att
trender ändras i samhället då det under hennes gymnasietid var många elever som ville bli antagna
på utbildningen och intagningspoängen för att komma in på omvårdnadsprogrammet var höga.
Förhoppningsvis ändras detta inom en snar framtid då det på många äldreboenden kommer behövas
mycket ny personal och chansen att få jobb ökar. En annan viktigt punkt alla informanterna tar upp
gäller medias negativa vinkling av vårdbranschen. En informant anser att om misskötsel förkommer
ska detta naturligtvis inte mörkläggas på något sätt men samtidigt finna det oftast en mer rättvis bild
av förloppet bakom den som publiceras i media. Det borde även fokuseras på branschen positiva
och de många kunderna och anställda som faktiskt trivs. Jag är beredd att hålla med om att de
positiva berättelserna och händelserna inom branschen inte hör till vanligheterna och de negativa
artiklar som publiceras faktiskt påverkar bilden många har av branschen. Lönen kan i det här fallet
också ses som låg, i jämförelse med byggyrket, men beroendet av skattemedel som kommunen och
då också dess verksamheter där äldreboendena ingår orsaker denna lönesättning och lönehöjningar
är därför svåra att åstadkomma. Dock kan en fördel med vård och omsorgsbranschen vara de
flexibla arbetstiderna och passen. Eftersom till exempel ett äldreboende aldrig ”stänger” är
arbetspassen fördelade över morgon, dag, kväll och natt kan en person lättare planera sin vardag
och hinna med ärenden och liknande under dagen ifall denne ska arbeta ett kvällspass. Dessutom är
det vanligt förekommande att personalen kan byta pass med varandra ifall en annan arbetstur vore
mer lämplig just den dagen.

5.5 Slutdiskussion

Båda branscherna har uppenbarligen sina fördelar och framföra allt är ingen av dem mer lämpad för
det ena eller andra könet. Som många andra branscher spelar det personliga intresset en väldigt stor
roll för om en person kommer trivas inom branschen. Båda branscherna upplevs som relativt lätta
att få arbete inom, i alla fall under sommarsäsongen, då en gymnasieutbildning inom området är
ofta det som efterfrågas. Jag tror att det minskade intresset för, framför allt vård och omsorg har att
göra med, precis som en informanten säger, trender. Många vill också studera vid universitet och
högskola och väljer då någon av utbildningarna som är anpassat för detta, vilket inte
omvårdnadsprogrammet är, den hör till de praktiska linjerna. Vårdbranschen anser jag skulle bli
mer attraktiv ifall fler positioner fanns att sträva efter. Till exempel specialkompetens inom en
specifik sjukdom.
Byggbranschen upplevs redan vara på väg att få en jämnare könsfördelning och överlag en ökad



arbetskraft. Byggprogrammet har fått fler sökande, av båda könen och jag tror det grundar sig på att
många byggföretag är inom privat sektor där framför allt lönerna anses bra. En annan orsak till den
jämnare könsfördelningen är att det för varje år ”fylls på” med kvinnliga arbetare, direkt från
gymnasiet men också genom att de kvinnor som redan är verksamma inom branschen kan lägga till
ett år i sin erfarenhet och på så sätt komma ett steg närmare titeln som yrkesarbetare.

5.6 Vidare forskning

Fortsatt forskning hade enligt mig varit att till exempel ännu fler informanter intervjuats. Att även se
på geografiska skillnader av könsfördelningen på arbetsmarknaden, både inom Sverige och
utomlands, och eventuellt jämföra dessa. Att hitta personer, manliga enhetschefer eller kvinnliga
VD:ar på byggföretag för att ta del av deras uppfattning om branschen och vilka fördomar de möter,
om de möter några.
Eftersom det i jämställdhetsplanen inte bara förespråkas en jämn fördelning mellan män och
kvinnor, utan även mellan åldrarna och etniska bakgrunder kan dessa fördelningar också vara ett
forskningsområden. Det finns ju dessutom helt andra branscher som enligt statistik är man eller
kvinnodominerade och alla ovan nämnda asketer går förmodligen att applicera även på dessa.
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Intervjuguide Vård och omsorg

Du är enhetschef vid det här äldreboendet?

Har du någon inriktning eller specialfunktion?

Hur länge har du haft den här positionen som enhetschef?

Har du arbetat i branschen tidigare?

När du började arbeta inom den här branschen, varför valde du den?

Vad har du för utbildning?

Vad har du för arbetsuppgifter? (Första intervjun-Kan du beskriva en arbetsdag?)

Vad anser du det bästa med att jobba inom omvårdnadsbranschen?

Finns det något som är mindre bra?

Skulle du kunna tänka dig att byta bransch helt?

Hur går det till när ni rekryterar nytt folk?

Vad skulle du söka för person vid nyrekrytering? (egenskaper osv)

Upplever du att det är en viss typ av människor som söker sig till denna bransch?

Hur ser könsfördelningen ut av personalstyrkan?
- Vad tycker du om den fördelningen?

– varför tror du könsfördelningen är så ojämn?

Blir en manlig anställd annorlunda bemött på något sätt?

Upplever du att en kvinna är mer lämpad för det här jobbet?

Driver ni någon typ av jämställdhetsarbete, finns policy eller liknande?

Varför tror du det är så få män i branschen?

Brukar du möta fördomar utifrån om branschen?

Vad skulle du sätta upp för argument för att fler ska söka sig till denna bransch?



Intervjuguide bygg
Vad har du för position här?

Hur länge har du haft din nuvarande position?

Har du arbetat inom byggbranschen innan det?

– Med vad och hur länge?

Varför valde du den här branschen från första början?

vad ingår i dina arbetsuppgifter?

vad anser du det bästa med att arbeta inom bygg?
finns det något mindre bra?

Skulle du kunna tänka dig att byta bransch helt?
Vad för typ av byggjobb ägnar ni er åt?

Sköter du rekryteringarna?

– Hur brukar de i så fall gå till?

Om en nyanställning skulle bli aktuell, vad skulle du söka för person?

-Vad skulle du sätta för egenskaper på den här personen?

Upplever du att det är en viss typ av människor som söker sig till denna bransch?

Hur ser eran könsfördelning ut på företaget?
– Vad tycker du om fördelningen?

Driver ni någon typ av jämställdhetsarbete, finns policy eller liknande?

Blir en kvinnlig anställd bemött på ett annat sätt än en manlig?

Upplever du att en man passar bättre till detta bransch?

Brukar du möta fördomar utifrån om branschen?

– I så fall, vad för några?

Varför tror du det är så få kvinnor i branschen?

Vad skulle du sätta upp för argument för att fler ska söka sig till denna bransch?


