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BYGGBRANSCHEN OCH GENUS 
 
Syftet med detta paper är att med ett genusperspektiv beskriva och analysera kvinnors 

erfarenheters som civilingenjörer i byggbranschen och deras upplevelser av arbetsvillkor, 

karriärmöjligheter och karriärval. De senaste 30 åren har totala andelen kvinnor som 

utexamineras som civilingenjörer sakta ökat från 8 % (129 kvinnor) till 32 % (1475 kvinnor) 

(SCB 2005). Andelen kvinnor som idag utexamineras till civilingenjörer Väg och vatten är 

också ungefär 30 % (90 kvinnor). Andelen kvinnor som arbetar som civilingenjörer i 

entreprenadföretagen är något lägre och uppskattas av företagen vara kring 14 % - 23 % . 

 

Det upplevs som ett allmänt problem att många kvinnor hoppar av från byggbranschen. En 

bakgrund till min forskning är en förstudie som utfördes av just den anledningen (Berggren 

och Hedman - Pétursson 2005). Författarna såg att många kvinnor som hade utexaminerats 

till civilingenjörer i Väg och vatten upplevde problem när de kom ut i yrket och efter ett tag 

valde bort just den bransch de var utbildade för. Förstudiens resultat sammanfaller även väl 

med den aktuella samhällsdebatt som handlar om byggbranschens rekryteringsproblem 

(Bergqvist 2006). Byggbranschen står idag inför framtida stora pensionsavgångar och har 

därför en stark efterfrågan på arbetskraft. Den manliga dominansen ses som negativ för 

branschens framtid och byggbranschens företrädare säger själva att de vill bredda 

rekryteringsunderlaget och ta in fler kvinnor. Andelen män i byggbranschen är 97 % av högre 

chefer, 83 % av ingenjörer och tekniker, 80 % av civilingenjörer och arkitekter 95 % av 

byggnadshantverkare och 99 % av byggnads och anläggningsarbetare (SCB 2004). 

Argumentet är också att kvinnor behövs för byggbranschens utveckling och konkurrenskraft 

(Byggindustrin 2006). Med det menas att miljö - och arbetsmiljöfrågor kommer att få ökad 

betydelse med fler kvinnor i ledande ställning och att företag med kvinnor i ledande 

positioner är mer lönsamma än andra företag. 

Trots den goda viljan har byggbranschen svårt att öka andelen kvinnor och verkar dessutom 

ha svårt att behålla de få kvinnor som söker sig dit. Kvinnor har länge utbildats som 
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civilingenjörer och borde idag vara en kritisk massa men det är fortfarande långt kvar 

(Eisenberg 1999). 

 

En förklaring kan vara att byggbranschens företrädare vill genom jämställdhetsåtgärder öka 

antalet kvinnor men inte förändra arbetsvillkoren. En annan förklaring kan ses i de 

attitydundersökningar (Byggchefsbarometern 2003) som visar att medelålders män har störst 

motstånd till kvinnliga medarbetare. En slutsats i undersökningen är att motståndet mot 

kvinnor i branschen förstärks när dessa män når högre positioner. Det är här någonstans min 

forskning tar vid, men med mer fokus på arbetsvillkor och genus. 

 

En snabbsökning efter studier av den svenska byggbranschen med genusperspektiv gav ett 

magert resultat: en uppsats (Högsborn 2006). I uppsatsen synliggörs genusordningen i ett 

bygg - och hantverksföretag för att främja företagets jämställdhetsarbete. Andra projekt som 

jag hittade var exempelvis ”Halmstadsmodellen” som handlar om att komma tillrätta med 

yttre faktorer som anpassade arbetskläder, verktyg och nya arbetsbodar för att öka andelen 

kvinnor i byggbranschen. Åtgärder av den fysiska miljön som självklart är nödvändiga men 

det är förmodligen inte tillräckligt utan det krävs en mera genomgripande förändring av kultur 

och struktur för en varaktigare effekt. 

 

I detta paper presenteras en preliminär genusanalys av kvinnors upplevelser av arbetsvillkor, 

karriärmöjligheter och karriärval som civilingenjörer i byggbranschen. Några grundläggande 

teorier som varit användbara när jag försöker förstå och förklara de mönster jag ser i mitt 

material är teorier om genusordning och genuskontrakt (Hirdman 1988, 2001) och 

könsskapande processer (Acker 2005, Novak & Thomsson 2003). Jag har också haft stor 

nytta av bland annat Kanters (1977) teorier om minoritetseffekter, Lindgrens (1996) teorier 

om homosocialitet och Connells (1995) maskulinitetsteorier. 

 

Metod 
Empirin baseras på elva djupintervjuer med kvinnor som antingen arbetar eller har arbetat 

som civilingenjörer Väg och vatten inom byggbranschen. Intervjupersonerna kan även delas 

in i erfarenheter från konsultsektorn eller från entreprenadsektorn, de två dominerande 

sektorerna inom byggbranschen, ungefär hälften i varje grupp. Urvalsarbetet utgick från 

Berggren & Hedman-Péturssons (2005) kartläggning och sammanställning över 

examinerade civilingenjörer. Jag har även hittat intervjupersoner via tips från andra 

intervjupersoner. Alla som tillfrågades var positiva till att bidra med sina erfarenheter. Under 

studier i genusteorier och forskning om kvinnor i mansdominerade arbetsorganisationer 

växte mina intervjuteman fram (Cettner 2006). Intervjufrågorna fokuserade på erfarenheter 
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och upplevelser att arbeta som civilingenjörer i byggbranschen. Min tanke var att få dessa 

kvinnors reflektioner kring villkor, struktur och kultur i branschen. 

 

Platserna för intervjuerna varierade beroende på respondenternas önskemål. Fem intervjuer 

utfördes på deras arbetsplatser, fyra skedde i ett sammanträdesrum på universitet, en 

utfördes på ett hotell och en på café. Intervjuerna var ca två timmar långa och spelades in för 

att sedan renskrivas ordagrant. Efter varje intervju antecknade jag dessutom egna direkta 

reflektioner. 

 

Jag har själv en bakgrund i byggbranschen och känner igen respondenternas erfarenheter. 

Respondenternas positioner liknar mina egna när det gäller akademisk utbildning, ålder och 

branscherfarenhet. Enligt Widerberg (2002) handlar all forskning om en balansgång mellan 

närhet och distans. Att under intervjuerna och tolkningen uppleva närhet var inget större 

problem medan däremot distans var svårare att hålla. För Magnusson (1998) är forskaren en 

del av det som ska studeras och inte bara en åskådare. Det blir en form av samarbete 

mellan forskaren och den deltagande personen. Mina egna erfarenheter och föreställningar 

av den verklighet jag undersöker präglar naturligtvis både mina frågor och min tolkning, men 

jag försöker vara medveten om det. 

 

I denna första tolkning av empirin har jag försökt vara textnära och betona mönster och 

sammanhang som ska ge underlag för närmare analys och hitta vägar i mitt projekt som kan 

vara fruktbara att utforska för att vidga och nyansera bilden av svårigheterna för kvinnor att 

vara verksamma som civilingenjörer i byggbranschen. 

Sorteringen av textmassan resulterade i teman och kategorier och till detta paper har jag valt 

ut följande teman: ingenjören, normen, homosocialitet - allianser/konkurrens och 

karriärvägar. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

Ingenjören 
Begreppet ingenjör var för alla respondenter förknippat med handlingskraft och 

beslutsamhet, att kunna ta beslut trots osäkerheter och att förbli opåverkad vid oförrätter eller 

misstag. Sammantaget är en ingenjör tekniskt duktig, hungrig på framgång, blir inte svaret 

skyldig och en ensamvarg. Det är raka rör, rätt eller fel. Begrepp som frontlinje, 

tävlingsinriktat, slå sig fram, vara tuff och visa framfötterna förekommer ofta i de intervjuade 

kvinnornas berättelser. 
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Synen på ”ingenjören” spelar en stor roll för kvinnors och mäns arbetsvillkor och är en del av 

organisationskulturen. Det är en bild att leva upp till som visar vad som förväntas av dem. De 

intervjuade kvinnorna berättade om problem med att förhålla sig till villkoren och kraven som 

bilden innebar. 

 

”Det är nog min person också, jag är så rädd för att det ska bli fel på något sätt. Jag har haft 

det ganska jobbigt med det ända från början. Jag har fått jobba med att inte ta det personligt, 

att kunna säga; okej det blev fel, och sen kasta det bakom ryggen.” (Karin 43, slutat konsult, 

börjat igen) 

 

”Det är tufft, du måste hitta en balans Du kan samtidigt inte spela ut din kvinnlighet på ett 

visst sätt, men du har ju en viss jargong. Men du behöver ju inte heller göra om dej till en 

man för det men du måste ha skinn på näsan och veta vad du vill. Jag tror att som kvinna 

måste man ha mer kontroll över läget än vad en man har.” (Lisa 32 år, entreprenad) 

 

”Jag kände nog att jag inte var en tillräckligt duktig ingenjör för att komma vidare som chef. 

De som jag känner som har gått vidare i byggbranschen och blivit chefer, de har varit väldigt 

duktiga ingenjörer.” (Hanna 42 år, slutat konsult) 

 

Förväntningarna upplevs av alla intervjuade kvinnor som höga. Sju kvinnor berättade om att 

synen på ingenjören i byggbranschen är att kunna arbeta ”mer än heltid”. Tar den anställde 

på sig uppdrag skall de slutföras vilket ofta innebär hög arbetsbelastning. Avviker den 

anställde från arbetstidsnormen finns det en föreställning om ett mindre engagemang i yrket 

med risk att verka mindre seriös som ingenjör. Kravet på ”mer än heltid” beskrevs av de 

intervjuade kvinnorna som svårt att förena med familjelivet och att detta försvårar för 

kvinnorna att ta de viktigare uppdragen. Samtidigt menade kvinnorna att arbetet gav frihet till 

att själv kunna styra över arbetstiden. Jag tolkar det som att deras resonemang visar på en 

ambivalent inställning till yrkets arbetsvillkor och förutsättningar. Att betona fördelarna och 

vara positiv till företaget kan förklaras med att kvinnorna vet att det är på männens villkor de 

är där.  
 

Sex kvinnor menade att det var ytterst viktigt för en kvinna att skaffa yrkeserfarenhet för att 

vara trovärdig och slippa bli ifrågasatt som civilingenjör. 

”Jag tycker att det är himla jobbigt att man måste bevisa att man kan. Man kan inte få be om 

att få återkomma heller för då har man bekräftat att man inte kan någonting som tjej. Man 

måste vara så himla taggad hela tiden på det sättet.” (Hanna 42 år, slutat entreprenad) 
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Alla intervjuade kvinnor menade att de får positiv respons när det handlar om att bidra till en 

positiv stämning på arbetsplatsen. Kommentarer som att det är ”kul med en tjej” var vanliga 

och allmänt beskrivs kvinnor kunna underlätta vid förhandlingar, möten och kundkontakter.  

Eftersom kvinnorna i byggbranschen är i minoritetsposition (Kanter 1977) kontrolleras deras 

kompetens ständigt. Minoritetspositionen medför att kvinnorna blir sedda som annorlunda. 

De har svårigheter att bli tagna på allvar som ingenjörer och tilldelas ofta förutbestämda 

roller och reduceras till ett ”positivt inslag” på arbetsplatsen. 

 

Det finns en medvetenhet hos de intervjuade kvinnorna om att det är viktigt att kunna förhålla 

sig till bilden. De lägger det mesta ansvaret och orsaken för problemen med att hantera det 

hos sig själva, hos individen. Min tolkning är att bilen av ingenjören skapar problematiska 

förutsättningar och konflikter då kvinnornas verklighet är en annan. Enligt Hirdman (1988, 

2001) är bilden av ingenjören ett stabilt uttryck för genusordningen och därför finns det lite 

utrymme för de intervjuade kvinnorna att kritisera och ifrågasätta bilden om de ska kunna 

arbeta i byggbranschen. Det är svårt att bygga upp en trovärdighet som kvinna och ingenjör 

då det är en maskulin föreställning att förhålla sig till enligt Novak & Thomsson (2003). 

 
Normen 
Normen bestämmer vad som är tillåtet och ger handlingsutrymme för kvinnor och män. 

Normen är viktig att förhålla sig till för att bli accepterad i arbetsgemenskapen. För kvinnorna 

innebar det att förhålla sig till en manlig norm. 

”Många chefer är fortfarande den här gamla sorten och många unga killar tar efter”. 

(Karin 43 år, slutat konsult, börjat igen) 

Grupper av män med makt bestämmer ibland ramarna vilket Karin upplevde när hon försökte 

förändra sina arbetsvillkor: 

”När jag pratade med chefen kände jag att han förstod, men ingenting hände. Han var väldigt 

svag som chef det var de här tyngre handläggarna [män] som styrde.” 

(Karin 43 år, slutat konsult, börjat igen) 

 

”Jag är något mittemellan. Jag är en person som dom tycker väldigt mycket om och därför 

respekterar de mej. Men jag är inte kvinna och inte man heller. Jag kan vara kvinna ibland, 

efter ett glas vin eller två kan man bli väldigt mycket kvinna. För det mesta är jag en person 

de tycker om.”(Anna 42 år, entreprenad) 

 

”När jag kom första gången kom folk och kika ute i korridoren; titta där är den kvinnliga 

konstruktören.”  (Hanna 42 år, slutat konsult) 
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”Jag menar männen är inge bättre, de flesta är halvmesyrer där också fast är du halvmesyr 

som tjej så är det inte okej.” (Anna 42 år, entreprenad) 

 

Resultaten visar tydligt att normen för byggbranschen är en man även om det inte sägs rakt 

ut i intervjuerna. Med normen i kombination med bilden av ingenjören synliggörs tydligt 

kvinnornas underläge (Hirdman 1988, 2001). De har automatiskt ett handikapp just för att de 

är kvinnor. I byggbranschen riskerar kvinnorna att ses som en annan och annorlunda 

kategori och kan få ett annorlunda förhandlingsläge, osynliggjord kompetens och begränsat 

handlingsutrymme (Kanter 1977). En slutsats i utredningen om den könssegregerade 

arbetsmarknaden är att kön går före kompetens och kvalifikationer (SOU 2004). 

Omgivningens reaktioner signalerar vad som är normalt i byggbranschen. Att en civilingenjör 

förväntas vara en man gör en kvinna extra uppmärksammad med ibland negativa effekter. 

Avvikare och medelmåttor av manligt kön accepteras, men inte medelmåttiga kvinnor. 

Kvinnor anses inte passa in i byggbranschen då de inte stämmer med normen och väljs 

därför bort (Novak & Thomsson 2003) före männen. 

 

Homosocialitet, allianser och konkurrens 
Berättelser om svårigheter med samarbete med män var ett centralt tema i intervjuerna. 

”De är en familj och de håller ihop. Om man inte är med i familjen kan man stå väldigt mycket 

utanför. Då känner man sig verkligen utsatt för då har man ingen chans.” 

(Inger 30 år, slutat inom entreprenad) 

 

Några av kvinnorna uttryckte erfarenheter om att det kunde vara problematiskt att få 

samarbeta med män och få tillgång till kunskaper och att män helst väljer män. 

”Att han flyttade över från henne till den här nyanställde killen markerar att han tyckte att det 

var en lättnad att få en kille att bolla med.” (Hanna 42 år, slutat konsult) 

 

”Kanske att när det bara var män som jobbade i byggbranschen det föll sig naturligt på något 

sätt. På ett sätt som vi inte har tillfälle att ta till oss.” (Ellen 37 år, konsult) 

 

Tre kvinnor berättade om män som snabbt fick intressantare arbetsuppgifter och mer ansvar 

trots likvärdiga positioner. I ett fall gav chefen två nyanställda manliga ingenjörer större 

ansvar medan den nyanställda kvinnliga ingenjören fick rutinjobb: 

”Han tror att båda de där killarna är några slags klippor. Jag har haft båda två i mina projekt 

och de är ju normalt duktiga.” (Karin 43 år, slutat konsult, börjat igen) 
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Väljs en kvinna finns det en upplevelse av dubbla syften med beslutet. Det uttrycktes som att 

företaget vill framstå som positivt eller att företaget testade med en kvinna. 

”Efteråt kändes det som att nu har vi anställt en tjej, nu har vi visat att det inte fungerar. Nu 

kan vi luta oss tillbaks och säga; det funkar inte så vi låter bli. Det var lite som en 

bekräftelse.” 

(Inger 30 år, slutat entreprenad) 

 

”Hade det varit en bra grupp med bra lönsamhet hade jag aldrig blivit tillfrågad det tror jag 

inte. Jag tror själv att i grund och botten var det nog att det inte kunde bli sämre och då 

kunde de lika gärna chansa med mej.” (Anna 42 år, entreprenad) 

 

Fem kvinnor pratade uttryckligen om problemen med att vänja sig vid den hårda och 

diskriminerande jargongen i byggbranschen. Det upplevdes också av några intervjuade 

kvinnor som att mäns konkurrens med kvinnor ser annorlunda ut än konkurrensen mellan 

män och att det fanns en rädsla att dela med sig av kontakter och projekt. 

”Du kanske har en chef som är en riktig skitstövel. Han behöver inte vara av det gamla 

gardet, de kan vara jättebra. Utan det kan vara en av de yngre som ser dig som en 

konkurrent. Jag tror ofta de ser en annan konkurrens med kvinnor, så de är på det viset.” 

(Karin 43 år, slutat konsult, börjat igen) 

Ellen upplevde mer konkurrens från kvinnor och såg farhågorna med fler kvinnor i 

branschen: 

”Som kvinna har man ju oftast varit ensam om man får generalisera lite grann. Man får spela 

lite på det också. Man är lite unik, man är ensam om saker och ting och har sin spelplan. 

Med mer kvinnor blir det mer skitsnack. Det upplever man inte när man är ensam kvinna i 

branschen. Jag kan tycka är skönt med byggbranschen att slippa det där.” (Ellen 37 år, 

konsult) 

 

Två kvinnor tvingades avstå från bättre positioner då de skulle vara föräldralediga, tjänsterna 

gick till manliga kollegor. En intervjuad kvinna upplevde sega förhandlingar för att kunna 

underlätta sin arbetssituation med hemarbete medan hon såg att mäns liknande krav snabbt 

tillgodosågs. 

Mona berättade att hon precis höll på att starta eget företag för att på så sätt ge sig in i 

byggbranschen igen, men hon var osäker på hur det skulle gå: 

”Du kan ju komma tillbaka sedan när jag startat eget och se hur svårt det är att som kvinna 

komma in i byggbranschen igen på nytt fast man känner folk. För jag vet inte hur det går, blir 

vi accepterade eller inte? Vi är inte inne i nätverken, vi ska vara oberoende konsulter och inte 
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ta ställning till någonting. Vi är inte inne i de intima kretsarna.” (Mona 44 år, slutat 

entreprenad) 

 

Intervjuerna visar tydligt att män tas om hand och vägleds in i arbetskulturen. Detta kan ses 

som ett tydligt uttryck för homosocialiteten enligt Lindgren (1996). Allianser är avgörande i 

byggbranschen. Men eftersom de homosociala relationerna är påtagliga, dvs. att män främst 

väljer att samarbeta med män, blir kvinnorna utestängda och kvinnors kontakter och nätverk 

blir svaga (Kanter 1977). Det är svårt för en kvinna att samarbeta med män om hon inte kan 

hitta ett sätt som inte utmanar den manliga gemenskapen. En strategi för kvinnor kan då 

vara att välja att föredra män som samarbetspartners framför kvinnor. Att ta avstånd från 

andra kvinnor är en vanlig strategi för kvinnor i minoritetspositioner (Kanter 1977). 

I intervjuerna framkommer ett motstånd mot kvinnor som uttrycks som en diskriminerande 

jargong. Detta kan tolkas som exempel på kontrasteffekten (Kanter 1977), dvs. att 

majoriteten (männen) bevakar och överdriver sin kultur när en minoritet ”kommer in” i 

organisationen. 

Bristen på kunskapsöverföring och oviljan att ge kunskap till kvinnorna kan förklaras med 

homosocialitetens utestängande funktion (Lindgren 1996). Den manliga homosocialiteten i 

byggbranschen verkar alltså hindra kvinnor att samarbeta och konkurrera på lika villkor som 

män. Många av de intervjuade kvinnorna står utan vägledning i en kultur där beslutsamhet 

premieras och där osäkerhet är lika med frånvaro av kompetens. Även om respondenterna 

sade sig passa bra in i byggbranschen så var erfarenheten av att inte fullt ut vara accepterad 

lika vanlig. 

 
Karriärvägar 
Åtta kvinnor berättade om en karriär som startat med egna specifika arbetsuppgifter. 

”Sen är det väl så om jag ska vara krass, att kvalitet och miljö är typiskt en tjänst som man 

sätter en tjej på, men det är inget jag vill hålla på med. Det har mycket med ordning och reda 

att göra. Det är en administrativ syssla, det är utbildning, det är mjuka delar, det är inga pengar 

och det sätter man gärna tjejerna på.” (Anna 42 år, entreprenad) 

Erfarenheten av att genomgående tilldelats särskilda arbetsuppgifter beskrevs av en kvinna 

som att karriären gått i sidled. 

 

Tre av de intervjuade kvinnorna ansåg att deras medvetna karriärval har fört dem till de 

positioner de har idag. En kvinna betonade också vikten av att komma in på rätt nivå och 

känna till spelreglerna i branschen. En intervjuad kvinna menade att alla vägar anses som 

öppna, men att det inte stämmer med hennes erfarenheter. Hon menade att hennes ”brist på 
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självcensur och mentala spärrar” fört henne framåt och att utan stöd av sin man hade det 

inte heller varit möjligt. 

 

Sara beskrev erfarenheten av hur en alltför snabb karriär riskerar att möta motstånd och kan 

avstanna. 

”Jag upplevs fortfarande som ganska ung inom företaget; du som är så ung och redan 

kommit så långt. Det är ingen som sagt det men ….” (Sara 35 år, entreprenad) 

Sara hade tidigare stöttats av sin chef vars position hon nu övertagit. Sara menade att det är 

svårt att veta om arbetskamraternas inställning till hennes framgång och kompetens beror på 

hennes kön eller hennes ålder. 

”Det hände så mycket när jag började. Då satsades jättemycket men nu är det som att det 

har lagt sig lite grann. Det är inte lika märkvärdigt att vara kvinnlig civilingenjör som när jag 

kom.”  

Sara tvekade om nästa steg i karriären som innebar mycket resor. Ett hinder var också att 

betydande personer hade försvunnit: 

”Det vet inte de här cheferna som kommer in efteråt. De vet inte att jag är en duktig, trevlig 

tjej som de kan slussa vidare. Det handlar om vilka man har lärt känna från början. Det 

handlar inte bara om kompetensen utan det handlar ju mycket om relationer.” 

För Sara tydliggjordes en konflikt med en manlig kollega som var öppet negativt inställd till 

kvinnor: 

”Det finns vissa personer som jag kan vara rädd för. Jag vill inte att den här mannen ska 

omplacera mej. Jag vill hellre att någon annan gör det. För då skulle jag veta att det var för 

kompetensen och inte för att jag är kvinna.” 

Ett annat hinder för Sara var att verkligheten visade fördelarna av att vara man: 

”Jag tänker inte överbevisa det själv heller, att jag klarar visst också av det. Jag tänker inte 

ge järnet hela tiden om inte någon manlig kollega behöver göra det.” 

Var den egna positionen osäker var det lika gott att lägga ner vapnen: 

”För om de skulle ändra sig okej du får vara kvar känns inte heller riktigt rätt då kliver jag 

hellre av själv.” 

 

Åtta kvinnor beskrev däremot karriären som beroende av andras [chefers] välvilja eller som 

bara en slump eller tur att de blivit tillfrågade om tjänster. Intressant nog ses detta beroende 

som ”tjejigt”, trots att kvinnorna tidigare i kritiska ordalag kommenterade hur männen blir 

utvalda. 

”Det har varit i händerna på andra mer än i händerna på mej. Förmodligen är det väldigt 

tjejigt men jag har inte haft någon karriärväg mentalt. Men samtidigt när jag blivit tillfrågad så 
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har jag aldrig tackat nej utan, javisst det provar jag ett tag. Men jag kan inte säga att det är 

jag själv som har planerat det.” (Anna 42 år, entreprenad) 

 

Ett liknande exempel är de tre intervjuade kvinnorna som såg sina relativa framgångar som 

ett resultat av att vara undantagna turordningen i uppsägningsprocesserna som var många i 

början på 1990 - talet och även under senare omorganisationer i företagen.  

”Först och främst hängde jag kvar under lågkonjunkturen. En annan framgång är väl att jag 

blev erbjuden de här jobben under resans gång, det var ingen annan som vart tillfrågad 

först.” 

 (Eva 40 år, slutat entreprenad, idag konsult) 

En av de intervjuade kvinnorna var samtidigt kritisk och upplevde framgången under 

lågkonjunktur och omorganiseringar som en ”gisslansituation”. Hon hade genom åren 

representerat företaget som dess jämställdhetssymbol och varit nästan den enda kvinna.  

 

Nästan alla av de intervjuade kvinnorna pratade allmänt om att de håller möjligheterna öppna 

för att kunna byta företag eller bransch. De beskrev sin karriär som att ”stå och stampa och 

inte komma vidare”. En av dessa valde tidigt bort branschen och gjorde karriär inom ett nytt 

område.  

”Jag ville ha ett jobb där jag utnyttjar mina förmågor. Det tycker jag inte att jag fick i 

byggbranschen. Kanske för att jag inte är så vansinnigt intresserad av att grotta ner mej i 

tekniska detaljer utan jag vill ha mer mänsklig kontakt.” (Hanna 42, slutat konsult) 

Hanna menade att enstaka kvinnor kan lyckas i byggbranschen men det handlar om 

karriärvägar som hon själv inte strävade efter. 

 

Bara en av de intervjuade kvinnorna berättade att hon trivdes bra och inte alls funderade på 

att sluta. Hon såg sig som utvald och upplevde uppskattning i form av beröm och personliga 

tjänster. 

 

Flera respondenter beskriver positioner med särskilda arbetsuppgifter som inte ses som 

”riktiga” projekt utan makt att påverka. Intervjuerna visar att de intervjuade kvinnorna verkar 

vara underordnade på olika sätt då de berättar att de har små möjligheter att forma sin 

yrkesroll och sitt värde i byggbranschen (Hirdman 1988, 2001).  

Genom att inte ifrågasätta orättvisor när det gäller tjänster och ojämlika arbetsvillkor 

upprätthålls underordningen. Föreställningen om kvinnors ordningssinne placerar dem i 

maktlösa positioner, enligt Novak & Thomsson (2003), med administrativa arbetsuppgifter.  

Att vara ensam och unik på sin position kan upplevas som positivt men det innebär ett 

utanförskap med minskade karriärmöjligheter enligt Kanter (1977). Kvinnorna är i minoritet 
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och hamnar ofta i återvändsgränder med arbeten som inte leder vidare i hierarkin. Det kan 

också förklara en kvinnas upplevelse av en horisontell karriär till skillnad från en vertikal.  

Den allmänna inställningen i byggbranschen är att det krävs många år innan en civilingenjör 

når upp i hierarkin. Men dessutom innebär det ”vanliga” könsmanuset för kvinnor att en 

snabb karriär för en kvinna möter extra stort motstånd från omgivningen (Novak & Thomsson 

2003). 
Att kunna påverka sin egen karriär kan upplevas som möjligt om en manlig person med makt 

har en välvillig inställning. En strategi för kvinnor kan vara att välja ut enstaka positiva män 

som samarbetspartners. Detta kan förklaras med Lindgrens (1996) teori om ”privata kontrakt” 

för kvinnor. De intervjuade kvinnorna berättade om problemen med att vara beroende av en 

enda person. De menade att de hade en utsatt position för om personen slutar kan det bli 

besvärligt. Och kraven på ”privata kontrakt” för kvinnor reducerar kvinnornas tillgängliga 

maktstrategier enligt Acker (1974).  

Att kvinnor som lyckas själva tvivlar på framgången visar på en fungerande 

kontrollmekanism då framgång står i kontrast till verklighetens traditionella föreställning om 

kvinnor och civilingenjörer. Ett annat exempel på kontroll i byggbranschen är den omsorg 

och uppskattning kvinnor ofta möter som nyanställda som med ökad erfarenhet och ålder 

förvandlas till motsatsen.  

 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

I mina resultat syns tydliga paralleller med studier om kvinnors arbetsvillkor från andra 

mansdominerade arbetsorganisationer. Könssegregering, styrning till könsmärkta 

arbetsuppgifter, broderskapsallianser och minoritets-/synlighetseffekter är teman som ofta 

återkommer i kvinnornas berättelser. Teorier om genusordning kan förklara och tydliggöra 

såväl kvinnors arbetssituation som deras karriärval. Strukturen och kulturen i byggbranschen 

talar sitt tydliga språk, det är en mansdominerad arbetsorganisation där kvinnan som 

civilingenjör utgör ett undantag. Konsekvenserna av detta kan utgöra en förklaring till 

kvinnors karriärbeslut inom byggbranschen. Min studie visar på en mängd samband mellan 

de könsbaserade arbetsvillkoren och karriärmöjligheter för kvinnor i byggbranschen. Några 

exempel: 

 

Att vara en ”riktig ingenjör” är centralt i byggbranschen och bilden är starkt kopplad till 

föreställningar om en viss sorts manlighet. Att ingenjören förväntas vara man är tydligt. Ett 

exempel på hur svårt det är att komma in i branschen beskriver en intervjuad kvinna som ser 

sig som pionjär efter många år i byggbranschen. Att kvinnor inte kommer in i byggbranschen 

beror inte på dålig ekonomi eller att det saknas vilja och jämställdhetsambitioner. Snarare 
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handlar det främst om en kultur och struktur där mannen är norm. Förväntningarna och 

synen på civilingenjören leder till att kvinnan ser sig som mindre lämplig att arbeta i 

byggbranschen då hon anser sig ha svårt att motsvara kraven. 

 

Byggbranschen beskrivs av respondenterna som att det finns ”ett hemligt rum” där det pågår 

ett viktigt samtal på en annan nivå där de inte har tillträde. Det existerar ett revirtänkande, 

som några kvinnor uttrycker som ett tecken på rädsla för att dela med sig av kunskaper och 

viktiga kontakter. Denna frånvaro av samtal och öppen kommunikation skapar problematiska 

arbetsvillkor och positioner för både kvinnor och män. Det upplevs dock troligen extra 

problematiskt för kvinnor på grund av deras utanförskap som minoritet och annorlunda. 

 

Arbetskulturen talar om att personen långsamt ska växa in i rollen som civilingenjör, men det 

är inte lika villkor för kvinnor och män. Skillnaden är att manliga civilingenjörer snabbt 

avancerar medan kvinnors möjligheter är begränsade. Det är viktigt för både kvinnor och 

män att skapa kontakter som tryggar en framtid i branschen. Men för kvinnor är det inte så 

enkelt att bygga en egen plattform. De saknar ofta starka allianser och nätverk. För många 

kvinnor är strategin att skaffa sig ”privata kontrakt” med någon eller några enstaka välvilliga 

överordnade män för att komma in i nätverken, att komma runt den manliga 

homosocialitetens stängda dörrar. Men om endast en person är avgörande för hur 

självbilden och yrkesidentitet formas så ligger här ett stort risktagande. 
 

Sammantaget visar min studie att det verkar vara olika arbetsvillkor och karriärvägar för 

kvinnor och män i byggbranschen. Det är troligen den centrala förklaringen till att kvinnor 

väljer andra branscher. Min studie visar även att både kvinnor och män ofta lägger ansvaret 

på kvinnorna och individen. Myten om att ingen kvinna är kapabel och skicklig nog tenderar 

att ersättas med myten om den enda exceptionella kvinnan. Många kvinnor bestämmer sig 

också för att de inte passar in och ser inte sig själva som tillräckligt tekniskt skickliga. 

Branschen sorterar även aktivt bort kvinnor genom olika utestängande mekanismer och 

genom att se kvinnor som annorlunda. Min studie visar tydligt att utan ansträngningar för att 

förändra strukturen och kulturen i byggbranschen riskerar ”pionjärfasen” att bli permanent.  
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