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yggbranschen behöver för-
ändras så att både kvinnor och
män är självklara i civilingen-
jörsyrket.Detvisarminlicentiat-

uppsats Kvinna i byggbranschen – civil-
ingenjörers erfarenheter ur genusperspek-
tiv (Cettner 2008).
Jag har själv arbetat som landskapsar-

kitekt i byggbranschenochär sedan tre år
tillbaka doktorand vid Luleå tekniska
universitet. Efter elva djupintervjuer
med kvinnor som är civilingenjörer Väg
och vatten med erfarenheter från kon-
sult- och entreprenadsektorn är resulta-
tet tröttsamt välbekant. Kön ger skillna-
der när det gäller antal kvinnor ochmän i
byggbranschen. Kön verkar ge skillnader
i lön, arbetsvillkor, status, karriärmöjlig-
heter och när det handlar om gemenskap
och relationer.
Trots det finns det en öppning för för-

ändring i byggbranschen. Organisationer
ärdynamiskaochmåste förändrasdåom-
världen förändras. En väg kan vara via
den öppnare manliga kulturen i bygg-
branschens konsultsektor.

Rötter i detmilitära
På slutet av 1800-talet var det viktigt att
skapa en viss sorts ingenjör som skulle
byggadetmodernaSverige.Denna ingen-
jör var en man med rötterna i det militä-
ra. En ingenjörselit skapades, en teknisk
expert som förväntades kunna allt.
Mannen blev en produkt av den tidens

krav på kompetens där disciplin och be-
slutsamhet värderades högt. Ingenjören
byggde gruvor, verkstäder, kanaler och
järnvägar och yrket var en given väg till
olika maktpositioner i samhället.
Tanken på att kvinnor skulle kunna

verka somingenjörervar i stort sett orim-
lig på den tiden. Idag ser det annorlunda
ut. Ingen nekas plats på ingenjörsutbild-
ningen beroende på kön. Kvinnorna är

inne i själva byggproduktionen somcivil-
ingenjörer men det betyder inte att de
automatiskt har tillgång till makt och in-
flytande.
Min studie visar att bilden av ingenjö-

ren, normen, sätter ramarna och bestäm-
mer vem som är en ”riktig” civilingenjör
eller inte. Bilden av ingenjören avspeglas
i arbetsvillkoren. Det är något som både
kvinnor och män måste förhålla sig till
för att kunna arbeta i byggbranschen
men för kvinnor innebär det problem då
deärkvinnor.Förmänärsambandetmel-
lan yrkesidentitet och könsidentitet tyd-
ligt.

Var fjärde lämnar
Att många kvinnor lämnar byggbran-
schen upplevs av branschen själv som ett
problem. Det upplevs även som ett all-
mänt problem. Av den anledningen gjor-
des en undersökning vid Luleå tekniska
universitet av 50 (cirka sex procent av to-
talen) kvinnor som utbildat sig till civil-
ingenjörer under perioden 1989–1999.
Undersökningenvisaratt27procentav

de kvinnor som examinerats som civi-
lingenjör Väg och vatten på universitet i

Sverige under den aktuella perioden ar-
betar utanför byggbranschen, se figur 1.
Även många män som är civilingenjö-

rer väljer att lämna byggbranschen. En
liknande undersökning har gjorts för
män, se figur 2. Av 190 män (åtta procent
av totalen) hade 30 procent valt att arbe-
ta utanför byggbranschen.
Medett genusperspektivbordedet fin-

nasgemensammaberöringspunktermel-
lankvinnor ochmänsupplevelser ocher-

GENUS Byggbranschen fortsätter att vara oattraktiv för kvinnor. Idag lämnar
kompetenta kvinnor bygg för andra, mer välkomnande, branscher. För att bli mer inbjudande
måste byggbranschen se över sina strukturer och sin bild av manlighet.

Byggbranschenbörändra
sinsynpå”manlighet”
Av annicka cettner, doktorand,Luleå tekniska universitet

Annicka Cettner är landskapsarkitekt
och sedan tre år tillbaka doktorand vid Luleå
tekniska universitet. Hennes forskningsom-
råde är hållbar samhällsplanering ur genus-
perspektiv.
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Figur 1. Kvinnor som är civilingenjörer Väg
och vatten i byggbranschen, indelade efter
arbetsgivare. (Berggren & Hedman-Pétursson 2005)

Figur 2. Män som är civilingenjörer Väg och
vatten i byggbranschen, indelade efter
arbetsgivare. (Cettner &Johnsson 2008)



farenheter som civilingenjörer i bygg-
branschen. Orsakerna till avhoppen är
kanskedesammamenmäns avhopp skul-
le egentligen behöva belysas i ytterligare
studier.

Män i karriärenmest emot
Minstudieomkvinnors erfarenheteroch
upplevelser som civilingenjörer i bygg-
branschen är viktig ur flera perspektiv.
Den manliga dominansen ses som nega-
tiv för byggbranschens framtid.Det är väl
känt att byggbranschen främst sysselsät-
ter män, 97 procent av högre chefer och
80procentavcivilingenjörerocharkitek-
ter ärmän, knappt en (1) procent av bygg-
nads- och anläggningsarbetare är kvin-
nor.
Idag är rekryteringsbehovet stort och

fokus riktas på kvinnor som medarbeta-
re, byggbranschen vill öka antalet kvin-
norsomärcivilingenjörer.Argumentetär
att kvinnor behövs för byggbranschens
utveckling ochkonkurrenskraft.Meddet
menas att miljö- och arbetsmiljöfrågor
kommer att få ökad betydelse med fler
kvinnor i ledande ställning. Branschens
företrädare anser själva att företag med
kvinnor i ledande positioner är mer lön-
samma än andra företag.
Trots den goda viljan verkar byggbran-

schen fortfarande ha svårt att öka antalet
kvinnor och dessutom ha svårt att behål-
la de få kvinnor som arbetar där. En för-
klaringkanvara att byggbranschens före-
trädare genom jämställdhetsåtgärder vill
öka antalet kvinnormen inte förändra ar-
betsvillkoren. En annan förklaring kan
ses i de attitydundersökningar (Bygg-
chefsbarometern2003) somvisar attme-
delålders män har störst motstånd till
kvinnliga medarbetare.
En slutsats i undersökningen är att

motståndet mot kvinnor i branschen för-
stärks när dessa män når högre positio-
ner. Det är här någonstansmin forskning
tar vid, men med fokus på arbetsvillkor
och genus. Problemet spänner över, som
jag ser det, flera samverkande faktorer
och kan enklast förstås utifrån att det är
något som inte riktigt stämmer. Bygg-
branschen sysselsätter mest män samti-
digt som efterfrågan på kvinnor är stor.
Frågan om varför kvinnor väljer bort
byggbranschen är viktig och den är ett
jämställdhetsproblem. Syftet med forsk-
ningsprojektet är att belysa de intervjua-

dekvinnornasupplevelseravbildenavci-
vilingenjören och deras karriärmöjlighe-
ter och karriärval.

Väljer bort från början
Det har skett en långsam ökning av totala
andelenkvinnorsomutexaminerastillci-
vilingenjörer i olika inriktningar, från 8
procent till 30 procent på 30 år (SCB
2005). Av Sveriges Ingenjörers dryga
32 000medlemmarutgörkvinnornanär-
mare 7 000, omkring 21 procent. Statisti-
ken nedan visar att examinerade kvinnor
Väg och vatten är i genomsnitt cirka 28
procent under 17 år.
De små förändringarna i kurvan kan

förklaras av trender i utbildningsval och
av byggbranschens konjunktursväng-
ningar men den säger inte mycket ner.
Med ett genusperspektiv på kurvan för
kvinnor ser mansdominansen i bygg-
branschen ut att vara en stadig vinnare.

Entolkningkanvaraattkvinnor inteupp-
lever sig välkomna och väljer bort alter-
nativet redan i utbildningsvalet.
De intervjuadekvinnornas olika berät-

telser synliggör andra förklaringar till
ovanstående statistik. Berättelserna är
mångfacetteradeochkontrastrikaochta-
lar om att verkligheten inte bara är svart
eller vit. Samtidigt som många kvinnor
upplevde problem berättade de om hur
bra de trivdes i sitt arbete.
Det verkar vara i strukturen och kultu-

ren, i sociala relationer och i karriärmöj-
ligheter problemen finns. Ett genomgå-
ende tema i alla berättelser var bilden av
ingenjören där ingenjören definierades
som en effektiv problemlösande ensam-
vargmed is imagen.Att vara enduktig in-
genjör förknippades med handlingskraft
och att kunna ta beslut trots osäkerheter.
Det är en gammaldags bild som dåligt
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Under andra världskriget gick kvinnorna ut i yrkeslivet. J. HowardMiller's "We Can Do It!"
blev en symbol för generationen av arbetande kvinnor.
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passar in i dagens samhälle då ingenjörs-
arbetet normalt är ett samarbetsjobb.
Förväntningarna är att det ska vara en
man.Många intervjuadekvinnorupplev-
de att det var svårt att motsvara kraven
och fick arbeta hårt för att bli bekräftade
som ”riktiga” ingenjörer. Trots fram-
gångar upplevdes problem. De beskrev
hur svårt det var att ”komma in i” bygg-
branschen. En kvinna menade att hon
fortfarande var pionjär efter många år i
byggbranschen.

Placeras i stereotyp roll
Kvinnorna berättade om minoritetspro-
blem, de upplevde att de blev sedda som
annorlunda. Många hamnade i stereoty-
pa roller med särskilda arbetsuppgifter
såsom administration, kvalitets- ochmil-
jöarbete, personalfrågor och utbildning.
Arbetsuppgifter som ger begränsade
möjligheter till inflytande och karriär i
byggbranschen. Lönen var lägre jämfört
medmännen trots likvärdig kompetens.
Byggbranschen uppvisar en löneskill-

nad mellan kvinnor och män som envist
hänger kvar. Lönestatistik från Sveriges
Ingenjörer (2006) visar att medellönen
för kvinnor som arbetar som civilingen-
jörer, som konsult och projektledare, är
omkring 1 000 kronor (cirka fyra pro-
cent) lägre än för männen. Löneskillna-
den ökar med en befattning som specia-
listmeddrygt2000kronor(åttaprocent).
Med minoritetspositionen följer en

ökad synlighet vilket många kvinnor gav
uttryck för. Synligheten ger möjlighet att
ta plats men misslyckanden blir tydliga
och kvinnor riskerar att bli symboler för
sin grupp, ett bevis för att inga kvinnor
kan.
Ett centraltproblemvarattkvinnornas

kompetens ständigt kontrollerades, de
upplevde sig varamindre trovärdiga. Det
vardärförextraviktigtatt skaffasigenge-
digen yrkeserfarenhet för att slippa bli
ifrågasatt.

Maskulintmönster
De intervjuadekvinnornamenade att de-
ras karriärmöjligheter var oklara, några
berättadeomhurdesågssom”ettpositivt
inslag” på arbetsplatsen. Möjligheterna
till att kunna göra karriär i byggbran-
schen verkar vara formad efter ett visst
maskulintmönster, där det inte tas någon
störrehänsyn till andrasociala förpliktel-

ser. Det handlar om att följa normer, ve-
dertagna förhållningssätt och beteenden
för att kunna arbeta i byggbranschen, in-
ordna sig och snyggt hantera vad som är
tillåtet eller inte. Att avvika från kulturen
kan innebära en risk att ses som en
mindre ambitiös civilingenjör.
Arbetstider och regler sätter arbetet i

första rummet och påverkar kvinnor på
ett annat sätt än män. Exempelvis be-
skrevs ingenjörsarbetet som ett heltids-
engagemang.Man ska arbetamycket och
jämt vara tillgänglig och inte säga nej till
uppdrag. Det gör att balansen mellan ar-
betsliv och övrigt liv blir svår att förena.
Många intervjuade kvinnor brottades
med frågor om tillgänglig tid för arbete
och tid för ansvar om minderåriga barn.
Deltidsarbete verkar bara vara formellt
accepterat och ett sätt att skydda sig mot
för mycket övertidsarbete fast ändå fort-
sätta att vara tillgänglig med övertidsar-
bete som följd.
Ävenomkvinnorochmänarbetar inom

samma positioner så riskerar den som
väljer att avvika från tidsnormen att få en
lägre status. De intervjuade konsulterna
pratade om arbetets fördelar med ”frihet
under ansvar” och att själva kunna be-
stämma över sin arbetstidsfördelning.
Baksidan till flexibiliteten är ofta orga-

nisationens behov av stabilitet och krav
påständigtillgänglighet. Individenförut-
sätts vara tillgänglig, påkvällar, helger, på
semestern och så vidare. Förutsättningar
till att välja flexibilitet ser olikaut ochger
ojämlika villkor för kvinnor och män.
Även synenpå resor i sambandmedarbe-
tet kan påverka kvinnor ochmän på olika
sätt och sågs av många intervjuade kvin-
nor som ett hinder för karriären.

Att nå högre positioner i byggbran-
schen bygger ofta på individens inställ-
ning till rörlighet när det gäller tjänstere-
sor, byten av arbetsplats, av arbetsuppgif-
ter och kompetens. Ett annat exempel på
den mansdominerade kulturen i bygg-
branschen är att det ”normala” umgäng-
esmönstret och aktiviteter ofta bygger på
mäns villkor. Det gör att kvinnor kan ha
svårt att känna sig delaktiga och välkom-
na, exempelvis då affärer görs upp i sam-
bandmed jaktturer eller bastubesök.

Manliga nätverk stänger ute
Ett återkommande tema och ett betydan-
de resultat var den inre manliga gemen-
skapen i byggbranschens olika allianser
och nätverk. Att män identifierar sig och
orienterar sig mot andra män är centralt
för att förstå de intervjuade kvinnornas
upplevelser av att vara ensamma och ut-
satta.Det kan förklara att kvinnornaupp-
levdemotstridigakravochförväntningar.
Demenadeattdehadestödochuppback-
ning på ett plan medan de på andra plan
berättadeomettmotstånd somtaladeom
att de inte riktigt passade in trots allt.
Trots att många såg sig som jämställda

med männen berättade de samtidigt om
diskriminering och särbehandling. De
såg hur manliga kollegor togs om hand
och vägleddes in i kulturen. Män ersatte
kvinnor som bollplank, män fick de in-
tressantare arbetsuppgifterna trots lik-
värdig kompetens.

Bygga relationer
En viktig del av ingenjörsarbetet är att
kunnafåtadelavosynligkunskapmeder-
farna personers stöd. Då byggbranschen
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Figur 4. Totalt i Sverige utexaminerade civilingenjörer Väg och vatten, kvinnor ochmän.
(Cettner & Johnsson 2008)



är mansdominerad betyder det för kvin-
noratt försökabyggarelationermedmän.
Det är framförallt genom män och mäns
kontakter somenkvinna kan skapa sig en
framtid i byggbranschen. Det innebar för
många intervjuade kvinnor att välja olika
strategier för att hitta vägar framåt. För
några kvinnor var strategin att skaffa sig
”privata kontrakt”, det vill säga att hitta
positivt inställda män för att komma in i
nätverken.Enannan strategi var att se sig
somenspeciell sorts kvinnaoch ingenjör.
Strategier gör kanske att kvinnan upp-

lever sig delaktig och accepterad men i
själva verket förstärks ofta deras utanför-
skap och de verkar fortfarande vara ute-
stängda.

Motstånd i entreprenadsektor
Konsultsektorn är intressant ur flera
aspekter. Dels verkar det finnas en ”öpp-
nare” manlig kultur där kvinnor utåt sett
är väl integrerade. Dels lockar konsult-
sektorn flest antal kvinnor som är civil-
ingenjörer. Det finns också en allmän in-
ställning att konsult ”passar” bättre för

kvinnor vilken även framkom i mina in-
tervjuer.
Kontrasten mellan konsult- och entre-

prenadsektorn var stor. Inom entrepre-
nad är antalet kvinnor lägre och mot-
ståndet mot kvinnor framstår tydligare.
Kvinnorna från entreprenad beskrev en
öppendiskrimineringochmenadeattdet
var svårt att forcera den inre manliga ge-
menskapen.
De intervjuade konsulterna däremot

framställdearbetet somrelativtproblem-
fritt och var positiva till sitt arbete. De
menade att de hade samma möjligheter
och förutsättningar till karriär som män
om de själva ville. Vid närmare analys vi-
sade det sig dock att normen att varaman
verkar ställa till problem för kvinnor oav-
sett sektor.
Motståndet konsulterna upplevde i so-

ciala relationer var bara mera osynligt
och svårare att få tag i jämfört med kvin-
nornas upplevelser från entreprenadsek-
torn.Demanliganätverkenvar fortfaran-
de den viktigaste barriären att passera.

Föråldrat ideal
Minstudie visar att det ärmånga faktorer
som spelar roll för kvinnors beslut att
lämnabyggbranschen.Det finns ingeten-
kelt svar på den frågan. Det inte är kons-
tigt att många kvinnor helt enkelt be-
stämmersig förattdehar fåttnogochväl-
jer att sluta. Att ”komma in i” byggbran-
schen är ingen lätt uppgift då många in-
tervjuade kvinnor verkar uppleva att
byggbranschenärkonstrueradförmänav
män.
Kärnan i problemet är det föråldrade

ingenjörsidealet som en symbol för en
viss sorts manlighet. Förväntningarna
och synen på civilingenjören kan förkla-
ra att några bestämmer sig för att de inte
passar indåde inte anser sig vara tillräck-
ligt tekniskt skickliga. Problemenses inte
somberoendepåstrukturenochkulturen
i byggbranschen utan som beroende på
den egna individens begränsningar.
Byggbranschen sorterar även bort

kvinnorgenomolikautestängandemeka-
nismer och genomatt se kvinnor som an-
norlunda. En avgörande fråga är att
många tvingas vänja sig vid ojämställda
arbetsvillkor.Det kanhandlaomatt kvin-
nan tvingas göra val i arbetssituationen
genom att kompromissa och underordna
sig. Rent arbetsmässigt ifråga om tjänster
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"Att bli karl" heter en film somArbetarskyddsnämnden har tagit fram om den viktiga och
angelägna frågan hur manminskar arbetsplatsolyckor. Samtidigt kanman fråga sig vem den
bjuder in, och vilka alla den uttryckligen utestänger?



ochnärdethandlaromgemenskapenblir
det så att kvinnan träder tillbaka och läg-
ger förklaringen hos sig själv. Det flesta
intervjuade kvinnor var medvetna om
detta då de samtidigt kritiserade organi-
sationens strävan efter att framstå som
jämställd. De menade att jämställdheten
endast var ett spel för galleriet.
Kanske det är ett förhållningssätt som

hjälper kvinnorna att behålla sin integri-
tet och självkänsla. För de har valt att ar-
beta i byggbranschen och ser sig som se-
riösa civilingenjörer.

Bättre utanför byggbranschen
Föreställningar om ingenjören är skapa-
de av människor och här för att stanna –
mende kan förändras. Imötetmed andra
människor finns det möjligheter till att
göra annorlunda.
Det intressanta var att de intervjuade

kvinnorna menade att det mest positiva
med att vara civilingenjör och kvinna i
byggbranschen var just mötet med andra
utanfördenegnaorganisationen.Därkan

den maskulina kulturen luckras upp och
tillåta olika sätt att vara civilingenjör på
än det stereotypa traditionella idealet.
Ett exempel på det är en kvinna som

menade hur hon genom att vara kvinna
upplevde en frihet till att kunnamedver-
ka till en förändrad syn på ingenjören.
Hennes framgångar i kundrelationer gav
effekt i organisationen. Hon fick bekräf-
telse och en högre status som civilingen-
jör men det gav inte självklart ökade kar-
riärmöjligheter, högre lön och inflytande
i byggbranschen. Hon valde att sluta och
gick till en hög position i en annan
bransch.

Förändra strukturer
Byggbranschensrekryteringsbehovärett
stort problemdåman inte är attraktiv för
kvinnor. De mest kompetenta kvinnorna
tenderar att välja andra branscher.
Utan ansträngningar att förändra bil-

den av civilingenjören riskerar ”pionjär-
fasen” att bli permanent för kvinnor som
är civilingenjörer i byggbranschen. My-

ten om att ingen kvinna är kapabel och
skicklig nog tenderar att ersättas med
myten om den enda exceptionella kvin-
nan.
Förhoppningsvis kan min studie ut-

veckla diskussionen om behovet av för-
ändring för att byggbranschen ska kunna
anställa och behålla fler kvinnor. Argu-
menten som kan tilltala branschen byg-
ger till stor del på att vi lever i annan tid
och kvinnor är självklara utförare och
brukare. De borde öka i dessa positioner.
Medvetenheten om mansdominansens
negativa inverkan i byggbranschen finns
och det handlar om att våga gå några steg
djupare inom organisationen för att ska-
pa något nytt. Byggbranschen måste för-
ändras då omvärlden förändras och skul-
le tjäna på att närmare studera möjlighe-
ter till att förändra strukturen och kultu-
ren. Jag tror att en uppdaterad ingenjörs-
bild kan göra att fler kvinnor kan känna
sig välkomna till byggbranschen och väl-
ja att stanna kvar. D
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