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Den här studien fokuserar på att studera hur organisationskultur kommuniceras externt i en 

mansdominerad bransch. Studieobjektet Skanska har sedan 2009 genomgått en förändring 

mot en allt mer jämställd organisation, men än är arbetet trögrörligt. Hur kulturen 

kommuniceras externt, hur den manliga dominansen och den kvinnliga minoriteten synliggörs 

samt hur organisationen kommunicerar för att nå en bredare kompetens är frågor som studien 

vill besvara. Materialet som analyseras kommer från organisationens hemsida.  

Mer specifikt behandlar materialet Skanskas värderingar, deras syn på mångfald och 

inkludering samt intervjuer med medarbetare. Syftet med studien är att synliggöra hur 

organisationskultur som främjar jämställdhet kommuniceras i en mansdominerad bransch. För 

att göra detta har både en kvalitativ och en kvantitativ analys genomförts. Den kvalitativa 

analysen omfattar en diskursanalys samt en ideologikritisk analys. Vidare kompletteras 

analysen av en kvantitativ analys för att kunna jämföra det som kommuniceras i materialet 

med den faktiska verkligheten i organisationen. Studiens ramverk utgår ifrån 

organisationskultur och genusperspektiv.  

Resultatet visar att Skanskas externa kommunikation följer fyra huvudämnen: normbrytning, 

lagarbete, hierarki och den önskade bilden av organisationen. Organisationskulturen 

framställs som den önskade bilden av Skanska, snarare än den faktiska verkligheten. 

Skildringen av den manligt dominerande kulturen och den rådande minoriteten av kvinnor 

görs på ett problematiskt sätt och maktförhållandet i materialet är till fördel för Skanska.  

Sökord: Jämställdhet, Organisationskultur, Genuskonstruktion, Mångfald, 
Externkommunikation, Skanska. 
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ABSTRACT 
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The purpose of this study is to identify how organizational culture is communicated externally 

in a male dominated industry. Since 2009, the study object Skanska has undergone a change 

towards a more equal organization, but the work is still moving at a slow pace. The study 

poses the question of how the culture is communicated externally, what is known as the male 

dominance and the female minority and how they target a broader competence. The 

organizational website constitutes the material basis of the study.  

More specifically, the material deals with Skanska’s values, their views on diversity and 

inclusion and interviews with employees. The purpose of the study is to visualize how 

organizational culture that promotes gender equality is communicated in a male dominated 

industry. To do this, both qualitative and quantitative analysis have been carried out. The 

qualitative analysis includes a discourse analyses as well as an ideological critical analysis. In 

addition, the analysis of a quantitative analysis is used to compare what is communicated in 

the material with the actual reality of the organization. The study's framework is based on 

organizational culture and gender perspective. 

The result of the study shows that Skanska’s external communication follows four main 

topics: breaking norms, teamwork, hierarchy and the desired image of the organization. The 

organizational culture is described as Skanska’s desired image of the organization rather than 

the reality. The description of the male dominance and the female minority is problematic and 

the power configuration in the material benefits Skanska. 

 

Keywords: Equality, Organizational Culture, Gender construction, Diversity, External 
Communication, Skanska 
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1. Inledning 

"Men det finns ju redan en tjej i ledningsgruppen." 

"Du förstår inte det här för att du är kvinna." 

"Ni kvinnor går inte att styra." 

Kommentarer som dessa är vardag för kvinnor i byggbranschen, det vittnar uppropet under 

hashtaggen sistaspikenikistan om. Hashtaggen är en del av metoo-uppropet som under hösten 

2017 har fått stor uppmärksamhet och belyst den problematik kring sexuella övergrepp som 

framförallt kvinnor får utstå. Citaten kommer från Aftonbladets artikel ”Byggbranschens 

upprop #sistaspikenikistan” där flera kvinnor som skrivit under uppropet delar med sig av vad 

de varit med om. Hashtaggen metoo har visat att problemet förekommer i alla delar av 

samhället och gjort att debatten kring jämställdhet har kommit i än mer fokus. Totalt har 4627 

kvinnor skrivit under uppropet sistaspikenikistan som startade för att lyfta problemen med 

sexuella trakasserier specifikt i byggbranschen. Andra branscher som skapat egna hashtaggar 

under metoo är jurister, lärare, journalister, politiker med flera (Carlsson Tenitskaja, 2017). 

Idag är jämställdhet en självklar del av samhällsdebatten och Sverige ligger i framkant på 

området. Den svenska regeringens (u.å.) krav på jämställdhet avser att utveckla både det 

svenska näringslivet och människors privatliv, men trots att Sverige är bland de mest 

jämställda länderna i världen finns det fortfarande brister, något som hashtaggen metoo tydligt 

visar. Byggbranschen är en av de branscher som har mycket kvar att förbättra för att nå 

jämställdhet. Branschen är kraftigt mansdominerad och i stort behov av kompetent 

arbetskraft. Undersökningar visar emellertid att fackförbundet Byggnads egna medlemmar 

tror att branschen tappar personal på grund av den arbetskultur som finns. Enligt kampanjen 

Stoppa Machokulturen (2017) är det klimat som råder i byggbranschen ett hinder för det 

svenska näringslivet.  

Skanska är ett av de största byggföretagen i Sverige och uppmärksammades 2009 för att de 

kom på sista plats i Folksams jämställdhetsundersökning (Folksam, 2009). Andelen kvinnor 

har sedan dess ökat men det går fortfarande långsamt, trots att mångfald är ett av Skanskas 

långsiktiga mål. Företagets starka ställning i byggbranschen gör att de har stor möjlighet att 

påverka klimatet. Kommunikation kan enligt Eriksson (2017) beskrivas som ett strategiskt 

ledningsinstrument för att nå organisationens verksamhetsmål. Hur och vad Skanska 
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kommunicerar kan alltså hjälpa dem att nå deras mål. Denna studie vill därför undersöka hur 

organisationskultur som främjar jämställdhet kommuniceras i en mansdominerad bransch. 
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2. Syfte och problematisering 

Syftet med studien är att synliggöra hur organisationskultur som främjar jämställdhet 

kommuniceras i en mansdominerad bransch. Ett av Skanskas långsiktiga mål handlar om 

mångfald och inkludering. Trots detta är arbetet mot jämställdhet trögrörligt och majoriteten 

av de anställda inom organisationen är män. Eftersom det är en utmaning för Skanska att 

rekrytera brett för att nå målet om mångfald, framförallt att locka fler kvinnor, är det 

angeläget att undersöka hur de kommunicerar sin organisationskultur externt. Om vi kan 

identifiera de maktstrukturer som finns i den kommunikation som Skanska för kan vi förstå 

problematiken med att locka kvinnlig kompetens till organisationen. 

Maktstrukturen som uppstår i en manligt dominerad organisationskultur skapar problematik 

vid introduktion av kvinnlig kompetens. Alla människor har som konsumenter relationer till 

olika organisationer. Dessa relationer skapas genom bland annat de budskap som 

organisationerna förmedlar genom olika kanaler. En positiv bild av organisationen ökar 

chansen att konsumenten är lojal (Falkheimer & Heide, 2014). En viktig kanal för Skanskas 

kommunikation är deras hemsida. Det är alltså en av de kanalerna genom vilken de bygger sin 

relation med presumtiva konsumenter såväl som framtida medarbetare. Eriksson (2017) 

skriver att extern kommunikation bland annat är värdefull för att underlätta rekrytering.  

 

2.1. Frågeställning 

• Hur framställs organisationskulturen externt i förhållande till den rådande strukturen i 
organisationen? 

• Hur kommuniceras den manligt dominerande kulturen i texten? 
• Hur kommuniceras organisationens rådande minoritet av kvinnor i texten? 
• På vilket sätt kommunicerar Skanska sig själva som en attraktiv arbetsgivare för att 

rekrytera en bredare kompetens? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras Skanska som organisation och Folksams jämställdhetsundersökning 

tillsammans med uppropet kring hashtaggen metoo och kampanjen Stoppa Machokulturen. De 

sistnämnda fenomenen visar på aktualiteten och intresset som ämnet väcker. Slutligen 

redogörs hur studien ser på begrepp som jämställdhet, mångfald och genus. 

 

3.1. Skanska 

Skanska grundades år 1887 och är ett av Sveriges största byggföretag. De är verksamma i tio 

länder i Europa och i USA. Av de sammanlagt 53 100 anställda är 10 200 anställda i Sverige 

(Skanska, 2017a). År 2016 hade koncernen en omsättning på 37 miljarder för det svenska 

affärsområdet och 151 miljarder kronor i hela koncernen. I Sverige arbetar Skanska främst 

med att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i vilket innefattar bygg- 

och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och 

infrastrukturutveckling. Skanska strävar efter att vara ledande inom grönt byggande, kvalitet, 

arbetsmiljö och etik (Skanska, 2017b). Gunnar Hagman är verkställande direktör för Skanska 

Sverige sedan december 2016 (Byggvärlden, 2016).  

Folksam har under flera år granskat och betygsatt jämställdheten i svenskregistrerade 

börsföretag varav den senaste undersökningen gjordes 2010. Undersökningarna har lyft fram 

företag som lyckats i sitt arbete med jämställdhet och på så vis hållit liv i debatten i 

näringslivets toppskikt (Folksam, u.å.). Undersökningen omfattar de svenskregistrerade 

börsföretagen och betyget bygger på könsfördelningen i styrelse, ledningsgrupp och samtliga 

anställda. År 2009 hamnade Skanska på sista plats av de 24 företag som granskades, med 

endast elva procent kvinnor totalt i organisationen. En kvinna av åtta i ledningsgruppen (12,5 

procent) och ingen i kvinna i styrelsen av de åtta platser som fanns. Det kan jämföras med 

vinnaren Swedbank som hade 66 procent kvinnor totalt i organisationen, fyra av åtta kvinnor i 

styrelsen (50 procent) och tre av 12 kvinnor i ledningen (25 procent) (Folksam, 2009). I 

Skanskas årsredovisning från 2016 presenteras Vinst och Vision 2020, en strategiskt utarbetad 

plan med fokus på mångfald och inkludering. Tanken är att utveckla kompetens, främja 

hållbarhet och befästa värderingarna i organisationskulturen. I årsredovisning kan en också 

läsa att andelen kvinnor totalt har stigit till 17 procent, tre av nio i ledningsgruppen var 

kvinnor (33 procent) och fyra av 14 i styrelsen var 14 kvinnor (23 procent). Det visar att 
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organisationen förbättras sedans 2009 men att fördelningen mellan män och kvinnor 

fortfarande är ojämn.  

 

3.2. Metoo-uppropet 

Hashtaggen metoo är en aktuell och omdiskuterad rörelse på sociala medier där kvinnor 

världen över berättar om sina erfarenheter av sexuella trakasserier. Hashtaggen används för att 

belysa omfattningen av problemet med sexuella trakasserier och dess konsekvenser. Motstånd 

mot jämställdhetsarbete är inte en accepterad hållning i den samtida svenska 

samhällsdebatten, något som Rönnblom konstaterade redan i sin studie från 2002 och som 

fortfarande är relevant. Begreppet jämställdhet beskrivs som ”ett av nutidens ständigt 

återkommande resonemang, omöjligt att undvika och ett måste att förhålla sig till” 

(Martinsson, 1997, s. 84). Inga legitima organisationer kan idag alltså undgå detta ämne, utan 

måste förhålla sig till kravet på jämställdhet och jämställdhetsarbete. Detta innebär att även 

organisationer och institutioner som traditionellt sett varit ointresserade, skeptiska eller 

avvisande till krav på jämställdhet idag måste hantera och arbeta med dessa frågor. I och med 

denna utveckling är det intressant att studera hur Skanska kommunicerar jämställdhet 

eftersom de genom åren haft svårigheter att inkludera kvinnor. 

 

3.3. Stoppa Machokulturen 

Byggnads har, tillsammans med Byggnadscheferna, sedan 2015 drivit en kampanj för en mer 

jämställd byggbransch. Kampanjen ämnar bryta de maktstrukturer och normer som finns 

inom branschen. Förhoppningen är att detta ska resultera i en kultur som välkomnar och 

inkluderar både kvinnor och män (Byggnads, 2017). Sverige växer och under de senaste åren 

har byggföretagen haft fullt upp. 2015 gjordes en undersökning bland Byggnads medlemmar 

som visar att 45 procent tror att branschen tappar personal på grund av arbetskulturen. 70 

procent anger att kvinnor såväl som män lämnar på grund av en allt för grabbig arbetskultur. 

Av Byggnads 100 000 medlemmar är 1 procent kvinnor (Byggnads, 2015). För att klara den 

framtida samhällsutvecklingen behövs mer arbetskraft och en effektivare organisationskultur 

som behåller sin kompetens. Studien blir därmed ännu mer intressant eftersom både 

byggbranschen och dess machokultur är ett hinder för det svenska näringslivet (Stoppa 
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Machokulturen, 2017). Som en av de större aktörerna på den svenska byggmarknaden har 

Skanska ett stort ansvar och en ansenlig möjlighet att ligga i framkant för denna utveckling. 

 

3.4. Begreppsbeskrivning 

3.4.1. Jämställdhet 

Den svenska regeringen definierar jämställdhet som jämlikhet mellan kvinnor och män och att 

alla, oavsett kön, ska ha samma möjlighet att forma sina egna liv. De områden som räknas in 

utgör olika delmål och är frågor som rör makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete 

och fysisk integritet (Regeringen, u.å).  

Delmål (1), om makt och inflytande, handlar om att kvinnor och män ska kunna vara aktiva 

samhällsmedborgare på lika villkor och ha samma möjlighet att påverka beslutsfattandet i alla 

sektorer i samhället (Regeringen, 2016b). Delmål (2), ekonomisk jämställdhet, syftar till att 

kvinnor och män ska ha samma möjlighet till betalt arbete som leder till ekonomisk 

självständighet hela livet (Regeringen, 2016a). 

I denna uppsats kommer ordet jämställdhet användas uteslutande, inte jämlikhet, eftersom 

syftet är att studera hur organisationskultur kommuniceras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Jämlikhet handlar om alla människor och gruppers lika värde och inte bara mellan kvinnor 

och män som jämställdhet gör. Att använda begreppet jämlikhet skulle ge ett bredare 

perspektiv men fokus i den här uppsatsen är relationen mellan kvinnor och män 

(Nationalencyklopedin, 2018). 

 

3.4.2. Mångfald 

Mångfald är ett vanligt förekommande ord framförallt i samhällsdebatten i diskussioner som 

rör integration och inkludering. Definitionen av begreppet är enligt Nationalencyklopedin: ett 

stort och varierat antal (Nationalencyklopedin, 2017b).  

Mångfald är ett bredare begrepp än jämställdhet som vi valt att använda i denna uppsats. 

Skanska använder ordet mångfald för att beskriva hur de till exempel arbetar med att anställa 

personer med olika bakgrund. Vi kommer därför använda begreppet när materialet från 

Skanskas hemsida handlar om mångfald.  
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3.4.3. Genus 

Denna studie skiljer på genus och kön. Med kön menas de biologiska kriterier som 

klassificerar människor som man eller kvinna. Genus syftar på de sociala och normativa 

begrepp som definierar manligt och kvinnligt. Genus är ett uppnått läge som konstrueras i 

närvaron av andra genom psykologiska, kulturella och sociala medel (Nationalencyklopedin, 

2017a; West & Zimmerman, 1987). 
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4. Tidigare forskning 

Följande kapitel innehåller en introduktion av jämställdhet i samhället och som forskning 

inom organisationer och organisationskultur. En presentation görs över hur 

genuskonstruktioner skapas och hur detta kan relatera till denna studie samt hur studien ser på 

feminism. Följaktligen presenteras några studier med hög relevans för denna undersökning. 

Slutligen presenteras forskningsluckan som studien ämnar att fylla. 

 

4.1. Introduktion till jämställdhet inom organisationskultur 

Begreppen organisation och kultur har två saker gemensamt: (1) de kan spåras långt tillbaka i 

tiden och (2) de båda beskriver sociala ordningar. Tillsammans har de båda begreppen gett 

uttryck för en komplex verklighet sedan 1950-talet då forskare först öppnade ögonen för 

organisationskultur (Bang, 1999). William H. Whyte (1960) var då den första som påpekade 

att arbetaren inte bara var den fysiska utan även den psykiska kärnan i organisationen. Men 

denna synvinkel skulle inte uppmärksammas förrän på 1980-talet när den internationella 

handeln exploderade och organisationskulturen blev en global konkurrenskraft. En av de mest 

framstående forskarna i ämnet är Edgar Schein som tog fram en modell (se Figur 1) för att 

göra organisationskultur mer synlig (Schein, 2017). Målet med forskningen var att skapa 

värderingar och normer som främjar hög arbetsmoral och en produktiv organisation. En 

effektiv organisationskultur skulle på så vis samla arbetarna mot gemensamma mål, behålla 

kompetensen inom organisationen och göra det lättare att genomföra förändringar. Sedan dess 

har organisationskultur betraktats som något mycket betydelsefullt för organisationens 

framgång. Alvesson (2002) menar att internets spridning spelat en stor roll i 

organisationskulturen som forskningsfält. Organisationskulturen är därför intressant att 

studera med anledning av dess förmåga att direkt och indirekt påverka intern och extern 

kommunikation. 

 

Jämställdhet har varit en fråga i samhället sedan 1960-talet och gjorde sig från början synlig 

inom politiken. Sedan dess har jämställdhet också varit ett stort forskningsämne (Blomberg & 

Niskanen, 2013). I Sverige trädde den första jämställdhetslagen (SFS 1979:1118) i kraft 1979. 

Denna har sedan omarbetats flera gånger fram till 2009 då den nya diskrimineringslagen 

infördes (SFS 2008:567). Idag är det ett ämne som alla behöver förhålla sig till på ett eller 

annat sätt (Martinsson, 1997; Leach, 2015; Capaldi & Lloyd, 2016). Flera avhandlingar 
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studerar politiska problem, hur de ser ut och hur de skapas (Fox & Lawless, 2011; Razavi & 

Jenichen, 2010; Mulinari & Neergaard, 2017). Även jämställdhetens betydelse och utbredning 

inom sjukvården, utbildningen och för ledarskapet är några ämnen som undersöks flitigt 

(Cunningham, Johnson, Rockwood, 2014; Weiss et al. 2014; Koh & Nowinski, 2010). 

Jämställdhetsforskning inom organisationskultur är välstuderat och denna studie ska senare 

diskutera hur ett urval framstående forskare beskriver jämställdhet i manligt dominerade 

organisationer. 

 

4.2. Genuskonstruktion 

Erving Goffman (1977) är känd som en av de mest betydelsefulla och varaktiga sociologerna 

genom tiderna. Hans studie av social interaktion har förändrat vårt sätt att se på hur sociala 

relationer påverkar och förändrar våra liv. Goffman har även grundat konceptet 

resocialisering, vilket beskriver processen när nya normer och värderingar lärs in vid en 

övergång från en social roll till en annan. Ett exempel på detta kan vara vid ett nytt jobb eller 

arbetsmiljö. Goffman ser alltså inte på genus som en individuell tillhörighet, utan något som 

skapas i social interaktion. Även Hall (2003) beskriver genuskonstruktion som en process som 

förhandlas mellan deltagare i en social interaktion, men menar att män och kvinnor ofta 

förhandlar baserat på olika källor beroende på historiska kontexter och organisatoriska 

strukturer. Det vill säga att härstamning och samhällsuppbyggnad såväl som personliga 

erfarenheter påverkar vår interaktion. West och Zimmerman (1987) menar att genus 

konstrueras kontinuerligt i vardagslivet. En process som de kallar för doing gender. De menar 

att maskulint och feminint kön skapas som sociologisk process genom rutinmässig, metodisk 

och återkommande prestation. Genom detta synsätt, att se på genus som en uppnådd egenskap 

av befintligt beteende, skiftar uppmärksamheten från individen till den interaktionella och 

institutionella, i detta fall organisatoriska, arenan. I en mening är det självklart att det är 

individer som "skapar" genus. Det situationsbaserade utförandet framställs i den virtuella eller 

verkliga närvaron av andra och antas då vara skapat för de specifika situationerna. I stället för 

att uppfatta genus som individens egendom, uppfattar vi det som en produkt av sociala 

situationer. 
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4.3. Feminism 

Feminism handlar om förespråkande för kvinnors rättigheter och uppkom i mitten av 1800-

talet. Det finns många olika perspektiv inom feminismen men den gemensamma nämnaren är 

att kvinnor anses vara systematiskt förtryckta. Perspektiven är också överens om att 

genusrelationer inte är naturliga skillnader mellan könen eller oföränderliga sådana, och att ett 

politiskt engagemang krävs för att förändring ska ske (Lovell, Wolkowitz & Andermahr, 

1997). Feminismen har för avsikt att identifiera, blottlägga och förändra de maktstrukturer 

som är knutna till kön (Lindén & Milles, 1995).   

Skanska är som alla andra påverkade av strukturer i samhället och att kvinnor och män har 

olika förutsättningar är en av dessa strukturer. Vår studie ämnar undersöka hur Skanska som 

mansdominerad organisation kommunicerar organisationskultur på sin hemsida för att främja 

jämställdhet. Eftersom feminismen har för avsikt att identifiera och förändra maktstrukturer 

lämpar sig ideologin väl för vår studie.  

 

4.4. Relevanta studier inom ämnesområdet 

Rosabeth Moss Kanter (1976) är en av de mest citerade forskarna inom genus i 

organisationer. Hon konstaterar två faktum gällande hur männen hanterar kvinnor i en manligt 

dominerad organisationskultur: (1) Männens sätt att ta emot den kvinnliga närvaron är inte att 

förändra stereotyperna utan genom att (2) införliva kvinnorna i de befintliga stereotyperna och 

(3) överdriva skillnaderna mellan dem själva och kvinnorna. Ytterligare beskriver hon 

dilemmat när kvinnor introduceras i ett mansdominerat yrke som att en återskapning av 

genuskonstruktionerna påbörjas. Männen försöker då återskapa en känsla av mening genom 

att höja könssamhörigheten. Ett vanligt sätt att göra detta på är att underordna det kvinnliga 

könets status. Retsamma skämt, social isolation, sexuell trakassering och tysta klagomål är 

några erfarenheter som kvinnor i minoritet står inför. Även nyinkomna män upplever 

fientlighet och obehagliga invigningsfaser. Moss Kanter menar att den ovälkomna 

inställningen till människor som inte passar in i den stereotypiskt manliga kulturen beror på 

osäkerhet kring huruvida de kan räknas med att dela samma outsagda värderingar som resten 

av gruppen. 

Irene Padavic (1991) skriver om kvinnor inom mansdominerade organisationer som 

stereotypiskt feminina eller icke feminina och konstaterar två mer konkreta faktum: (1) 
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männen måste komma till en slutsats gällande kvinnorna och (2) kvinnorna måste anpassa sig 

till den manliga kulturen. Män tenderar att kategorisera kvinnor i ett av de två facken, i båda 

fall definierar närvaron manligheten, och i fall med genustypiska roller förstärks manligheten. 

Padavic menar att detta beteende isolerar kvinnor från arbetskulturen och begränsar deras 

handlingsförmåga. När kvinnor träder in i en mansdominerad bransch är förhandlingen av 

genuskonstruktioner satt i en kontext med etablerade traditioner. De manliga arbetarna har 

skapat en kultur som ger mening åt arbetet. Det vill säga att organisationskulturen skapar 

värdighet, ofta åt tungt kroppsarbete i mindre rena miljöer, samt gemensamma värderingar till 

grupper med annars vilande konflikter. Beteendet av att använda manligheten som bekräftelse 

och klister kollegor emellan har visat sig gå tillbaka långt i tiden (Tausky & Halle, 1986). Den 

konstanta upprepningen av maskuliniteten är alltså ett viktigt element eftersom det 

kompenserar för jobbets brister. Fortsatt menar Padavic att huruvida en kvinna uppfyller 

männens förväntningar av femininitet eller inte avgör deras handlingar, och genom en 

ömsesidig process, kvinnans självkänsla och själv-representation.  

Padavic (1991) har själv jobbat på en oljeplattform och beskriver sina egna erfarenheter av 

den manliga kulturen. Denna arbetsplats innebär långa skift som kräver att arbetarna bor på 

plattformen vilket tillförde ytterligare aspekter till kulturen. Hon behandlades likt en ung 

familjemedlem som bland annat behövde utegångsförbud efter ett visst klockslag och tillåtelse 

att spendera tid med andra manliga bekantskaper. Hon beskriver denna upplevelse som 

begränsande och isolerande från element i arbetskulturen och i vissa fall även förhindrade 

henne att sköta sitt jobb. Att bli behandlad som sexobjekt eller familjemedlem av kollegor kan 

skapa ett beteende där man vill framstå som tuff, ibland till gränsen att begå 

säkerhetsövertramp för att bevisa stereotyperna fel. Det kan även få henne att tvivla på sin 

förmåga att utföra jobbet. En kvinna som däremot inte uppfyller de feminina stereotyperna 

tenderar att isoleras på ett annat sätt. Risken för att inte bli tillräckligt informerad för att kunna 

sköta jobbet är stor. Detta leder till en ogynnsam arbetskultur med sannolikhet att dessa 

individer byter jobb. Fenomenet är negativt för organisationens rekrytering och 

personalomsättning vilket i sin tur omsätter resurser. Slutsatsen Padavic drar är att vare sig 

kvinnor behandlas som stereotypiskt feminina eller icke feminina så bidrar det till en 

ogynnsam organisationskultur.  

Wahl och Lindhag (2013) bygger sin forskning kring hur män anpassar sig till kvinnlig 

närvaro för att bevara den manliga ideologin och hur kvinnor i sin tur formar sina 

arbetsidentiteter till följd av männens tolkning. De menar att kvinnor använder sig av det 
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relativa synsättets strategi för att normalisera den skeva könsfördelningen. Det innebär att de 

jämför med en mindre jämn fördelning för att upprätta den egna situationen. För det andra 

medför kontrasteffekten att en manligt dominerad kultur känner sig hotad av kvinnor i 

minoritet och utövar därmed ett slags försvar i form av att medvetet trycka på kvinnliga 

normer. För det tredje så tenderar kvinnor i minoritet att anpassa sig till kvinnliga stereotyper, 

vilket begränsar handlingsutrymmet. Maxine Williams, mångfaldschef på Facebook, menar i 

en intervju med TV4 Nyhetsmorgon att det inte är kvinnor i sig som framkallar detta beteende 

utan just kvinnor i minoritet (TV4 Nyhetsmorgon, 2017).  

Lena Abrahamsson (2014) är en av få som studerat hur organisationskulturens utveckling mot 

en modern organisationsstruktur påverkat jämställdheten, dock inte med fokus på hur kulturen 

kommuniceras. Studien bygger vidare på West och Zimmermans begrepp doing gender och 

baseras på tre svenska industriföretag som under 1990-talet alla gick igenom moderniseringar. 

I denna uppföljande studie konstateras att när organisationer moderniseras sker också en 

utveckling mot en mer jämställd fördelning. Men också att en ojämn könsfördelning hindrar 

företagets strategiska utveckling, förbättring av arbetsmiljö och förflyttning mot ökad 

jämställdhet. Resultatet tyder därmed på att organisationer med bristande social jämlikhet har 

svårare att skapa en effektiv och trivsam arbetsmiljö för samtliga medarbetare. 

I den svenska räddningstjänsten har kvinnor länge varit underrepresenterade trots år av 

jämställdhetsarbete. Studien av Lena Grip, Lars-Gunnar Engström, Clary Krekula och Stefan 

Karlsson (2015) undersöker hur problematiska definitioner påverkar resultaten av initiativ 

mot en jämställd organisation. Studiens resultat visar att hur problemet definieras faktiskt 

påverkar förutsättningarna för jämställdhet. Undersökningen visar att organisationen 

avgränsar kvinnor till två paradoxala problem: (1) Kvinnan presenteras som otillräcklig, som 

någon som måste vara försedd med olika verktyg och hjälpmedel för att vara lika bra och (2) 

argument som att jämställdhet och mångfald används för att rekrytera fler kvinnor till 

organisationen samtidigt som skillnader män emellan göms undan. Dessa motsägande 

definitioner av problemet klyver organisationen och hindrar därmed utvecklingen mot en mer 

jämställd organisation (Abrahamsson, 2014). 

 

4.5. Forskningslucka 

Den tidigare forskning som presenterats behandlar genus inflytande på organisationskulturen. 

Denna studie bidrar till att fylla den forskningslucka som finns om det motsatta, det vill säga 
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hur organisationskulturen påverkar jämställdhetsarbetet. Arbetet ger en djupare förståelse för 

varför jämställdhet i en organisationskultur präglad av mansdominans är en komplex fråga. På 

så vis belyses också vikten av den ständiga kommunikationen kring organisationskultur. 

Genom denna insikt kan de som har makt att påverka kulturen göra medvetna mål som 

främjar jämställdhet och på så sätt utveckla organisationen och dess kompetens. 

Organisationens form och struktur påverkar utvecklingen både direkt och indirekt samt har en 

komplex inverkan på hela jämställdhetsarbetet. En problematik är att traditionellt 

mansdominerade strukturer står i vägen för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Dessa 

normer som finns i samhället påverkar diskussionen kring jämställdhet. Att undersöka en 

mansdominerad branschs kommunikation mot en jämställd organisationskultur kan därför 

främja framtida framgångar inom jämställdhetsarbete. Organisationskulturen är en central del 

i hur individer inom en organisation agerar (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

Ribbens och Edwards (1998) menar att organisationer som IF Metall och Polisen, som 

traditionellt sett får betecknas som tydligt manligt präglade organisationer, säger sig idag 

verka för och prioritera jämställdhetsfrågor. Även arenor som traditionellt sett dominerats av 

maskulinitet har alltså nu accepterat jämställdhet som ett överordnat värde. Att studera 

framställningen av Skanskas rådande organisationskultur ger därför en överblick över hur 

ämnet konstrueras och tolkas inom branschen. Problemet studeras utifrån tidigare vetande om 

hur en mansdominerad bransch framställer jämställdhet och att kunskaperna kring hur dessa 

strukturer ser ut ska vidga diskursen om jämställdhet. 
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5. Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel introducerar studiens teoretiska grund. Utgångspunkten är organisationskultur 

med inriktning på Edgar Scheins tre kulturnivåer samt genusperspektiv för att bygga 

förståelse för hur dessa teorier interagerar. 

 

5.1. Organisationskultur 

Organisationskultur är de delade värderingar och antaganden som finns i en organisation. De 

definierar vad organisationen anser vara viktigt och oviktigt vilket leder till att alla i 

organisationen guidas åt det som betraktas som rätt håll. En stark organisationskultur kan 

bidra till stora fördelar för en organisation både för extern och intern kommunikation. För att 

effekten av kulturen ska bli så stor som möjligt så måste alla nivåer av organisationen hålla de 

företagsvärderingar som finns högt. Starka företagskulturer karaktäriseras av att miljön är 

långvarig och ofta finns värderingarna kvar från grundandet av företaget. En svag kultur har 

misslyckats med att sprida värderingarna i hela företaget och värderingarna finns bara i 

toppskiktet av organisationen (McShane & Von Glinow, 2010).   

 

5.1.1. Scheins tre kulturnivåer 

Psykologen Edgar Schein har skapat en modell utifrån de tre kulturnivåer av 

organisationskultur som han definierat. Modellens lager representerar förändringspotentialen 

hos de olika byggstenarna som tillsammans bildar organisationskulturen. Det yttersta är 

lättåtkomligt medan själva kärnan är svårare att reformera. De tre lager som Schein definierar 

i modellen är artefakter, värderingar och normer samt grundläggande antaganden (Schein 

2010).  

 

Artefakterna är de synbara strukturer och processer som finns som till exempel logotyp, 

byggnadernas utformning och arbetskläder. Men det kan också vara mindre självklara 

fenomen som till exempel myter om organisationen eller de ritualer och ceremonier som är 

möjliga att observera. Detta lager är synligt både internt och externt men kan vara svårt att 

tyda. Det innebär att det kan vara lätt för en utomstående att identifiera detta lager men det är 

svårt att förstå vilken betydelse det har för dem i organisationen. Andra lagret, värderingar 
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och normer, refererar till de uttalade strategier och mål som organisationen har och hur de 

offentliggörs (se Figur 1). Ofta är dessa värderingar och normer så abstrakta att de blir 

motsägelsefulla. Till exempel när ett företag säger sig erbjuda den högsta kvaliteten till det 

lägsta priset. Många gånger lämnar detta lager beteenden oförklarade vilket gör att 

utomstående förstår en del av kulturen men får inte tillgång till hela kulturen. För att få en 

större förståelse och kunna beskriva ett mönster måste det tredje lagret studeras närmre. Om 

värderingar och normer inte går i linje med de grundläggande antaganden som finns så kan 

det bli problematiskt för organisationen. Grundläggande antaganden är kärnan i 

organisationskulturen, de antaganden som anses självklara och inte går att rubba. När ett 

problem löses på samma vis upprepade gånger blir lösningen tillslut ett grundläggande 

antagande. Ofta är de grundläggande antaganden som finns så självklara att det inom en social 

grupp nästan inte finns någon variation. De grundläggande antaganden som finns kan vara 

svåra att identifiera inifrån eftersom att de är tagna för givet av de som är en del av 

organisationen (Schein, 2017). 

 

Figur 1.  Scheins tre kulturnivåer (2017). 

 

5.2. Genusperspektiv 

Genusforskning är ett brett område som finns i flera olika inriktningar från kropp och 

sexualitet till feministisk ekonomi och pedagogiska strategier. Denna studie tillhör den senare 
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kategorin med pedagogiska strategier för ökad jämlikhet och jämställdhet samt 

jämställdhetspedagogik och genuspedagogik.   

Den kritiska pedagogiken började sin utveckling på 1970-talet och ämnar synliggöra 

ojämlikheter (Freire, 1972). Sedan utvecklades den feministiska pedagogiken (Luke & Gore, 

1992) som ansåg att tidigare perspektiv var något snävt. Den feministiska pedagogiken 

ämnade att förklara hur rasism, sexism och heteronormativitet produceras (hooks, 1981). På 

2000-talet blomstrade genuspedagogiken som ställer skolan i första rum när det gäller att 

främja jämställdheten och introducerade idén om socialt konstruerade genusskillnader 

(Svaleryd, 2003). Ur denna så kallade toleranspedagogiken växte sedan den normkritiska 

pedagogiken fram. Denna syftar till att förändra vårt tänkande och handlande kring vad som 

anses självklart och normalt (Bromseth & Darj, 2010).  

Vår studie grundar sig i den normkritiska pedagogiken. Teorins utgångspunkt är sociala 

konstruktioner och skapandet av makt genom samhällets normer (Bromseth & Darj, 2010). 

Strategin som används är en kritisk granskning av de normer som producerar det som 

betraktas som normalt. Genom att förstå normernas uppkomst, hur de samverkar och blir 

vardagliga handlingar kan de konkreta handlingsmönster som finns förändras. 
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6. Metod och Genomförande 

Studien använder sig av två huvudsakliga kvalitativa metoder, diskurspsykologi och 

ideologikritik, samt en kvantitativ metod. Detta kapitel redogör hur dessa används samt vad 

de kan bidra med till analysen. Vidare presenteras hur studien använder sig av teman, urval 

och avgränsningar för att rama in materialet.  

 

6.1. Diskurspsykologi 

För att analysera texten i materialet används en kvalitativ textanalys i form av 

diskurspsykologi. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) skriver att en 

kvalitativ textanalys går ut på att noga läsa både delar och helheten av texten, på så vis 

försöker man ta fram det mest väsentliga i materialet. Det centrala i metoden är att läsa aktivt 

och att ställa frågor till texten. Materialet behöver läsas flera gånger, både snabbt och 

översiktligt samt långsamt och grundligt. Det finns två huvudsakliga textanalytiska 

frågeställningar som visar hur metoden kan användas, dessa är systematiserande 

frågeställningar och kritiskt granskande frågeställningar. Nedan följer en mer grundlig 

definition av den kritiska ansats denna studie använder sig av. 

Diskursanalysen studerar språkbruket och ser det som konstruktör av verkligheten (Bergström 

& Boréus 2012). Följaktligen styrs alltså handlingsmönster och normer av sociala praktiker 

vilket gör denna metod lämplig för att studera samhällsvetenskapliga dilemman såsom 

organisationskultur och maktstruktur. Ovan nämnda faktorer är dessutom gemensamt för de 

tre olika inriktningarna av diskursanalys som alla grundar sig på en socialkonstruktionistisk 

syn på språket från en strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori. Bergström och 

Boréus (2012) förespråkar att diskursanalysens klarhet beror på analysens synsätt på diskurs, 

därför redovisas här studiens definition av diskurspsykologi som metod. 

Wetherell och Potter (1992) är idag de mest framstående forskarna inom diskurspsykologi. De 

menar att diskurser aktivt skapar sociala psykologiska processer. Vidare konstrueras 

individualitet, sociala grupper och sociala kategorier genom diskurser. Alltså är sociala 

strukturer och praktiker som organisationer genomsyrade av diskurs. Hur människor 

positioneras och hur gruppspecifika egenskaper tillskrivs människor påverkar de samhälleliga 

maktförhållanden som finns. Den praktiska analysen genomförs med en tolkningsrepertoar 

med urskiljbara termer, beskrivningar och bildspråk som urskiljer hur man inom en 
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språkgemenskap framställer något (Ahrne & Svensson, 2016). Däremot skiljer sig ofta 

tolkningarna inom samma grupp och individer använder sig även av olika tolkningsrepertoar i 

olika sammanhang beroende på tidigare erfarenheter och preferenser. För att synliggöra de 

språkgemenskaper som finns i Skanskas organisationskultur är diskurspsykologi därför en 

lämplig metod. 

 

6.1.1. Maktbegrepp 

Filosofen Michel Foucault beskriver diskurs som ett regelsystem som legitimerar vissa 

kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. 

Foucaults analys innebär att diskurserna skapar subjekten. Vidare att subjektet och dess sätt 

att relatera till sig själv och sin värld är sammansatt av diskurser. Språkbruket som används i 

en organisationskultur kan därför förklara vilka som har kontroll och i sin tur kan verka som 

drivmedel i de utestängningsmekanismer som normer och maktstrukturer skapar. Foucault 

menar att makt inte går att studera för sig utan är en del av en komplex verklighet. Makt 

existerar endast i sociala praktiker som relationer och kunskapsformer som uttrycks i handling 

och kunskap som anger normer för hur man skall vara, tänka och handla (Alvesson, 2002). 

Maktstrukturen anger därför standarder som kontrollerar individen. De sociala praktikerna 

formar och reglerar därmed individer, deras självbild, relationer och handlingsbenägenheter. 

Användningen av denna analysmetod ska därför synliggöra de maktdiskurser som används i 

en organisationskultur med majoritets- och minoritetsfördelning. 

 

6.1.2. Nedtoning 

Kan också kallas bortträngningsförmåga. Genom diskursanalys kan språkets roll i 

bortträngningsprocesserna undersökas. Med hjälp av språkliga diskurser möjliggörs vissa 

ämnen medan andra då trängs bort vilket leder till att vissa världsbilder främjas medan andra 

utesluts. Det som inte sägs kan också anses trängas bort, men ibland tystas saker också på 

grund av att de helt enkelt inte är meningsfulla i kontexten (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).    
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6.1.3. Strukturell motsats 

I språket finns det ord som är varandras strukturella motsatser, exempelvis “ond” - “god”. Om 

något beskrivs som ont blir motsatsen per automatik god. I texter skrivs oftast bara ett av 

orden i den strukturella motsättningen ut vilket gör att det motsatta förhållandet underförstås 

(Machin & Mayr, 2012). 

 

6.2. Ideologikritisk analys 

Hellspong (2001) skriver att syftet med en ideologikritisk analys är att undersöka den sociala 

och ideologiska funktionen i en text. Ordet kritik kan ha en negativ klang men i det här fallet 

betyder det inte att man som forskare är negativt inställd till texten och vill ta avstånd från den 

utan att man vill bli medveten om de ideologiska tendenser som finns i texten. Om texten 

bidrar till eller motsätter sig de ideologier som finns i samhället är viktigt att få fram. 

Hellspong har utformat ungefär 30 frågor som kan användas för att underlätta analys av: 

textens bakgrund, ämne, genre, ord, påståenden och perspektiv samt attityder, roller, röster 

och relationer. Frågorna kan vara till stöd för en analys där dolda perspektiv och åsikter är 

betydelsefulla. Dessa frågor används i analysen för att synliggöra eventuella latenta diskurser. 

En text har ofta mer än en funktion. Det kan till exempel handla om en reklamannons som 

delvis har funktionen att sälja men också en social roll som att informera människor om nya 

produkter. Hur funktionen tas i uttryck beror inte bara på textens innehåll utan också på dess 

form. Till exempel kan en text vara formellt eller informellt skriven vilket kan påverka 

budskapet ytterligare. Den sociala funktion som en text har kan kopplas samman med den 

ideologi som texten uttrycker. Ideologier påverkar hur vi ser på människan, samhället och 

världen och att sprida sin ideologi kan vara ett sätt att få inflytande över människor 

(Hellspong, 2001).  

Denna studie vill undersöka bakomliggande maktstrukturer, inflytande samt hur texten kan 

bidra till att förändra eller bevara en viss social ordning. Den ideologikritiska analysen 

reflekterar över hur texten samspelar med det samhälle som brukar den och vilken ideologisk 

och social funktion texten har i stort (Hellspong, 2001) och kan därför användas som ett 

stärkande analysverktyg som komplement till diskursanalysen. 
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6.3. Teman 

Genom en tematisk analys kan man identifiera, analysera och återge mönster genom teman 

som säger något om den text som analyseras. Det kan handla om att organisera och beskriva 

texten i detalj men också gå djupare genom att tolka olika aspekter av ämnet som texten berör. 

Skapandet av teman kan göras under analysens gång eller efter att texten analyserats (Ignatow 

& Radev, 2017). Studien kommer att tillämpa det första alternativet då det kommer resultera i 

en djupare analys av materialet. Efter att skapandet av teman gjorts så kan innehållet och 

innebörden av tematiska mönster i texten presenteras. Syftet med att skapa teman är att kunna 

förstå det viktiga i materialet för att kunna besvara sina analysfrågor (Ignatow & Radev, 

2017). De teman som framkommer genom analysen presenteras i samband med resultatet. 

6.4. Kvantitativ analys 

En kvantitativ analys besvarar frågorna på en direkt nivå till skillnad från kvalitativa metoder 

som studerar de underliggande budskapen i ett material (Nilsson, 2010). Metoden 

kompletterar denna studies kvalitativa metoder och ska därför ses som ett supplement till den 

kvalitativa analysen. Det är relevant för vår studie att använda oss av en kvantitativ metod för 

att kunna jämföra det som kommuniceras i materialet med den faktiska verkligheten i bolaget. 

En kvantitativ analys på själva innehållet i materialet kommer alltså inte att göras.  

6.5. Urval och avgränsning 

Studien ämnar undersöka hur Skanska kommunicerar organisationskultur i en mansdominerad 

bransch genom att analysera organisationens hemsida. Detta är en stor extern 

kommunikationskanal för Skanska. Ett strategiskt urval tillämpas i form av ett målinriktat 

urval, vilket är ett icke-sannolikhetsurval, som utser enheter utifrån forskningsfrågorna. Att 

strategiskt välja ut de fall som är relevanta innebär frihet att välja det material som bäst kan 

förklara begrepp, hypoteser och teorier, i detta fall en social diskurs. Användningen av 

strategiskt urval främjar även möjligheten att nå generella slutsatser och helhetsförståelse från 

relativt små urvalsgrupper. Detta urval har främst forskningsmålet i åtanke och är därför 

relevant att använda för en förståelse av en social företeelse vilket passar denna studie. Vidare 

bygger de målinriktade urval på en teoretisk samplingsmetod (se Figur 2). Denna metod 
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innebär att materialet samlas in med en kontinuerlig process där analysen bestämmer vilken 

empiri som ska samlas in. Detta maximerar möjligheten att upptäcka variationer hos empirins 

egenskaper (Bryman & Nilsson, 2011).  

De delar av hemsidan, empirin, som vi kommer att studera är flikarna “Våra värderingar”, 

“Mångfald och inkludering” samt intervjuer på hemsidan med medarbetare på Skanska. Den 

teoretiska samplingsmetoden innebär i detta fall att antalet intervjuer som används som empiri 

bestäms av analysens teoretiska mättnad. Först när hypoteser kan genereras och teman 

utformas är urvalet fulländat (Bryman & Nilsson, 2011). Intervjuerna representerar 

organisationens anställda vilka skildrar kulturen och kompetensen. Det är främst på sin 

hemsida Skanska kommunicerar sig själva som arbetsgivare och vilka värderingar de står för 

och anses därför mest relevant för studien. För att bli ett jämställt bolag är det viktigt att 

rekrytera brett och att spegla samhället. Detta innebär ungefär lika delar män som kvinnor 

samt personer med olika etnisk bakgrund. Eftersom Skanska har en minoritet av kvinnor inom 

organisationen anser studien att det är viktigt att studera hur just dessa framställs. På 

hemsidan finna intervjuer med både kvinnor och män, men enligt studiens syfte att undersöka 

hur organisationskulturen främjar jämställdhet används därför endast intervjuer med kvinnor i 

analysen. 

Figur 2. Teoretisk samplingsmetod (Bryman & Nilsson, 2011). 

6.6. Trovärdighet & tillförlitlighet 

Fejes och Thornberg (2009) skriver att begreppen trovärdighet och tillförlitlighet används 

inom kvalitativ forskning för att kunna visa hur noggrann och systematisk man varit under 

forskningsprocessen men också hur tillförlitliga resultaten av studien är. Kvalitet kan 

användas som ett överordnat begrepp för trovärdighet och tillförlitlighet. I en kvalitativ analys 

ställs stora krav på forskaren eftersom det inte finns några självklara och uppenbara 

tillvägagångssätt att följa. Forskaren måste också vara medveten om att förkunskaper och 

personliga värderingar kommer att påverka arbetet och resultatet. 
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Vi gjorde analyserna separat från varandra för att sedan jämföra de resultat vi kommit fram 

till vilket ökar studiens tillförlitlighet. Texterna lästes och analyserades flera gånger, både 

översiktligt och grundligt precis som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) 

rekommenderar. Analysen genomfördes också utifrån två olika utgångspunkter, 

diskurspsykologi och ideologikritisk analys, och därmed ställdes olika frågor till materialet. 

Att materialet analyserats flera gånger på olika nivåer ökar också studiens tillförlitlighet. 

Bergström och Boréus (2000) menar att tillförlitligheten inom diskursanalysen i en 

samhällsvetenskaplig kontext ibland kan framstå som problematisk på grund av att de 

analysverktyg som använts är relativt svårtolkade. Detta motverkas emellertid i denna studie 

genom en tydlig definition av verktyg och begrepp samt tydliggörande av hur dessa används i 

analysen av materialet. Studien kan även anses uppnå hög trovärdighet på grund av att de 

teoretiska och metodologiska utgångspunkterna är nära sammankopplade för att analysen ska 

bli så trovärdig och gedigen som möjligt. Dessutom finns många citat till artiklarna och 

exempel på ord som används så att läsaren ska få en inblick i hur analysen gått till och vilka 

ord som är av största betydelse. 

' 
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7. Resultat

Här presenteras resultatet utifrån de teman som arbetats fram under analysen. De ämnar svara 

på studiens problemformulering att synliggöra hur organisationskultur kommuniceras i en 

mansdominerad bransch samt undersöka de maktstrukturer som uppstår i organisationen vid 

introduktion av kvinnlig kompetens. De teman som ska besvara frågeställningarna är: 

Betydelsen av jämställdhet, Skanska som attraktiv arbetsgivare, framställning av 

maktstrukturer och skapandet av organisationskultur. 

7.1. Normbrytning som jämställdhetsstrategi 

Detta resultatkapitel utgår från temat betydelsen av jämställdhet som skapades under 

analysen. Faktorerna som påverkar diskursen är den mansdominerade kulturen, den kvinnliga 

minoriteten och organisationens maktstrukturer. Betydelsen som Skanska tillskriver 

jämställdhet påverkar i sin tur organisationskulturen. 

Texten i Bilaga 1 och 2 behandlar varken den manligt dominerande kulturen eller den rådande 

minoriteten av kvinnor. När något nedtonas innebär det också att något betonas. Detta kan 

skapa en problematik i textens konstruerade bild av jämställdhet. Skanska använder sig inte 

av ordet jämställdhet som syftar på maktförhållandet mellan könen (Regeringen, u.å). Istället 

används begreppet mångfald som endast definieras som ett stort och varierat antal 

(Nationalencyklopedin, 2017a). Texten säger därför egentligen ingenting om dessa strukturer 

eller värderingar. Att det inte nämns säger däremot något. Begreppet mångfald används som 

substitut men som denna studie tidigare påpekat behandlar detta ord inte maktstrukturer. Detta 

förminskar problemet kring kvinnornas minoritet inom Skanska. För att nå det mål som de 

satt upp till 2020 (Skanska, 2016) krävs tydliga planer och strategisk kommunikation 

(Eriksson, 2017).  

Begreppet inkluderande används framförallt i Bilaga 1 och 2. Den strukturella motsatsen till 

inkluderande är exkluderande vilket betyder uteslutande. Detta ordval ger därför intrycket av 

att de som tidigare inte sett sig som delaktiga nu får tillåtelse att delta. Följande uttryck i 

Bilaga 2 visar detta: “Mångfald, tillsammans med en inkluderande arbetskultur, är en viktig 

del i våra värderingar och starkt förankrat hos oss på Skanska.” Som i exemplet ovan nämns 
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alltid begreppet till följd av ordet mångfald. Framställningen gör att begreppet inte beskrivs 

som något som alltid varit självklart inom organisationen. Till exempel att männen ger 

kvinnorna tillåtelse, vilket tyder på en manligt dominerad maktstruktur i organisationen. 

Skanska skriver att en inkluderande arbetsplats innebär en kultur som delar kunskap och tar 

till vara på olika erfarenheter och perspektiv. Med detta tolkas då som de egenskaper som 

faktiskt redan finns i organisationen, inte att de vill utveckla mångfalden av perspektiv, men 

här finns meningsskiljaktigheter. Som Skanska själva uttrycker i Bilaga 1 och 2 så vill de 

utöka kompetensen samt som beskrivs senare i resultatet tillskriver de sig fler egenskaper som 

lockar kvinnor. Denna uttalade vilja att rekrytera fler kvinnor i organisationen gör att en 

manlig överrepresentation underförstås. Abrahamsson (2014) menar att när kvinnor anställs 

leder det till en mer välkomnande arbetskultur. Organisationen kan då lättare behålla sin 

kompetens (Byggnads, 2015). 

Materialet som analyserats består till stor del av intervjuer med anställda på Skanska. En av 

medarbetarna som intervjuats är Anna, hon nämner i sin intervju värderingarna etik och 

säkerhet. Hon nämner inte mångfald trots att hon efterlyser fler kvinnor (Bilaga 5). I texten 

om mångfald och inkludering (Bilaga 2) står det att Skanskas värderingar är starkt förankrade 

i organisationen men eftersom Anna inte nämner mångfald när hon pratar om värderingar kan 

det tolkas som att budskapet inte nått hela vägen fram. I texten står det också att "Anna 

tycker" att det är för få kvinnor på Skanska vilket tyder på två saker: (1) att det är hennes 

personliga åsikt och inte behöver vara förankrat i organisationen eller (2) behöver vara 

faktabaserad. Ordet "tycker" betyder att ha en åsikt om något som är känslomässigt grundad 

snarare än rationellt (Nationalencyklopedin, 2017d). Att "Anna tycker" att det är för lite 

kvinnor på Skanska blir då bara hennes känsla och inte nödvändigtvis något som är sant. 

Vidare är det inte heller säkert att det är något som är förankrat i organisationen.   

Anna säger i sin intervju (Bilaga 5) att hennes arbete handlar om människor. De tre vanligaste 

jobben för kvinnor är undersköterska, barnskötare och grundskollärare som alla tre främst 

innefattar att arbeta med människor (Statistiska centralbyrån, 2017). Att Anna beskriver sitt 

arbete på det vis hon gör tillskriver därför arbetet kvinnliga värden. Hon dementerar därmed 

den norm som finns om att ett arbete i byggbranschen är tungt, mörkt och svettigt på grund av 

normativt manliga arbetsuppgifter. Anna bidrar däremot till normen gällande kvinnliga och 

manliga yrken genom att beskriva sitt jobb som mer kvinnligt än det ursprungliga arbetet i 

byggbranschen. Vidare framställs kvinnor som oförmögna att se möjligheten att jobba på 

Skanska och som rädda för att ge sig in i branschen med uttrycket "Man undrar när tjejerna 
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ska komma in i matchen på allvar" (Bilaga 5). Detta förminskande av kvinnorna som 

minoritet beskriver Moss Kanter (1976) och Wahl och Lindhag (2013) som den manliga 

återskapningen av könskonstruktionerna i form av att höja könssamhörigheten. Detta ökar det 

manliga maktförhållandet inom organisationen eftersom genus är en produkt av social 

interaktion (West & Zimmerman, 1987). Även i intervjun med Jenny (Bilaga 6) framstår hon 

som ett undantag från den manliga byggbransch-normen av kraft och hårt arbete. Texten 

hävdar att det krävs intelligens för att klara av Jennys arbete. Den strukturella motsatsen är 

därmed att en man inte har samma intellektuella kompetens för detta uppdrag.  

Intervjun med Raghad (Bilaga 7) uppfattas också en normbrytning. Men i detta fall är det 

Skanska som bryter mot normen, eller mer korrekt den samhällsstruktur som gör det svårt för 

inflyttade i Sverige att få använda sin kompetens. Denna framställning kan ses som ett 

exempel på Moss Kanters (1979) antagande att männens sätt att ta emot den kvinnliga 

närvaron är inte att förändra stereotyperna utan genom att förstärka skillnaderna mellan dem 

själva och kvinnorna. I Raghads intervju får invandrare som grupp stort utrymme och texten 

belyser att det kan vara svårt för dem att, trots utbildning och erfarenhet, få ett jobb i Sverige. 

Skanska uppfattas då som normbrytande i och med att de tar vara på den kompetensen som 

invandrare har.  

Sammanfattningsvis visar alltså alla texter i studien på någon slags normbrytning. Detta tyder 

på att intervjupersonerna, eller åtminstone det som lyfts fram i intervjuerna, är valda för att 

visa på att Skanska är en organisation som bryter normer. Det krävs att de och deras anställda 

vågar bryta normer för att nå deras mål kring mångfald och texten kan ses som ett försök från 

dem att göra det.   

7.2. Skanska som attraktiv arbetsgivare 

Temat Skanska som attraktiv arbetsgivare visar på flertalet egenskaper som organisationen 

tillskriver sig själva. Organisationens externa kommunikation är inte direkt riktad till 

potentiell kompetens, men flera diskurser i texten tyder på att Skanska vill framstå som en 

attraktiv arbetsgivare. De två största egenskaperna som Skanska tillskrivs genom sin externa 

kommunikation är förmågan att hitta och utveckla kompetens samt organisationskulturen. Det 

som benämns mest är uttrycken “främjar mångfald” och “inkluderande arbetskultur”. Att de 

använder sig av dessa ordval skyddar dem mot de fakta som finns om organisationen. Det vill 

säga att antalet anställda kvinnor är 17 procent och att 45 procent tror att branschen tappar 
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kompetens på grund av den rådande arbetskulturen (Skanska, 2016; Byggnads, 2015). Grip, 

Engström, Krekula & Karlsson (2015) menar att förutsättningarna för att implementera det 

jämställdhet i organisationen avgörs av hur jämställdhet definieras. Att lyfta fram uttryck som 

värderingar gör däremot att det beskrivs som sanna. Detta medför att organisationen markerar 

att den typ av kultur som inte fungerar som inkluderande är oönskad. Att den ändå existerar 

behöver hanteras djupare ner i organisationens värdegrund än dess policy-text (Eriksson, 

2017). Dessutom hade det varit oberättigat att inte nämna dessa punkter. Organisationer idag 

bör ta en ställning i alla dessa frågor då kunder och potentiell arbetskraft värdesätter miljö, 

kultur och etik (Martinsson, 1997). 

Ytterligare något som uppfattas som en attraktiv egenskap för potentiell kompetens är 

Skanskas fortgående utbildning av anställda. Organisationer som inte erbjuder utbildningar 

framstår därför i texten som underlägsna Skanska. Adjektiven “erbjöd” och “generöst” som 

används är positivt värdeladdade ord och för då över den positiva betydelsen på Skanska som 

organisation (Bilaga 7). Textens intervjuform gör att de positiva ord som används för att 

beskriva organisationens kultur inte uppfattas som Skanskas egna formuleringar utan de 

anställdas. Detta gör att innebörden får en högre trovärdighet. Däremot gör tillägg som “Allt 

inom Skanska stora projekt” och tillagda stycken som följande från Bilaga 5 att Skanska 

själva syns i texten: 

Även om det hänt mycket både i byggbranschen och på Skanska under Annas karriär, så 

finns det ett område där hon tycker att utvecklingen går alldeles för långsamt: hon har 

fortfarande alldeles för få kvinnliga jobbarkompisar. 

Sändaren framgår tydligt i texten genom att nämna Anna vid tredje person. Skribenten kan 

även antas skriva på uppdrag av organisationens ledning och ha tydliga riktlinjer över vad 

som ska betonas och vad som ska nedtonas i texten. Intervjuade Caroline beskrivs ha gått från 

projektingenjör, till arbetsledare och nu produktionschef, vilket framställer henne som en 

lyckad karriärist (Bilaga 3). Detta visar att möjligheten att utvecklas inom Skanska är stor. 

Texten nämner också Carolines vänner som jobbar på andra organisationer samt att de inte 

fått lika stora utbildningsmöjligheter. Förutom att än en gång belysa att organisationen 

utbildar sin kompetens framställs vännerna som mindre lyckosamma eftersom de inte jobbar 

på Skanska. Caroline säger “Det tycks inte höra till vanligheterna att ett företag är så generösa 

med utbildningar”. Ordet "generösa" är i detta fall en strukturell motsats till snål, vilket 

antyder att organisationer som inte utbildar sin kompetens är snåla. 
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Nästintill alla meningar i texten Våra värderingar börjar med “vi” (Bilaga 1). Detta bygger en 

bild av att Skanska är en organisation med ett och samma mål. Användningen av “vi” bidrar 

till att en tror att alla på Skanska tycker på ett visst sätt. Däremot är detta sätt att bygga upp en 

text inte lingvistiskt hållbart (Strömquist, 2014) och ger intrycket av att texten inte är 

genomarbetad. Detta i sin tur betyder att de inte anser att det som texten förmedlar är 

tillräckligt viktigt för att lägga ner tid på och att organisationen i sin tur inte värdesätter orden 

som står där. En potentiell ny arbetstagares syn på Skanskas värderingar kan därmed skadas. 

Texten om Raghad tar upp den samhälleliga problematiken som finns med att människor med 

kompetens och utbildning från andra länder inte tas till vara på i Sverige (Bilaga 7). 

Framställningen av kvinnor nedtonas för att istället lyfta fram denna egenskap som utgör en 

tydlig bild av den organisationskultur som Skanska vill förmedla. Skanska framstår som de 

goda som tar problematiken på allvar och är med och bidrar för att underlätta för invandrare 

att bli anställda. Normen är att invandrare kan ha svårt att få jobb i Sverige som motsvarar 

deras utbildning och kompetens. Det vill Skanska ändra på genom att visa att de erbjuder jobb 

genom det program som tar tillvara på utländsk kompetens. Detta kan visa på de 

underliggande värderingarna som ligger till grund för Skanskas handlingar (Schein, 2017). Att 

Raghad nämner att hon umgås med kollegorna på fritiden tolkas som att ett jobb på Skanska 

även hjälper invandrare att komma in i samhället. I textens inledning används till exempel 

uttrycken "trots examen", "avslag på samtliga jobbansökningar" och "men tack vare ILP 

[Skanskas internationella ledarskapsprogram, reds. anm.]" som tyder på att Raghad är 

tacksam och Skanska beskrivs som en hjälte i sammanhanget.  

I slutet av texten finns ett stycke som är helt konstruerat av skribenten. Bedömningen görs av 

att stycket inte innehåller något berättande eller tyckande, och har flertalet liknelser med en 

beskrivande sakprosa (Nationalencyklopedin, 2017c). Stycket beskriver vad det 

internationella ledarskapsprogrammet är samt anger sig för att ge en helhetsbild. Texten som 

vid första anblick alltså ser ut att fokusera på Raghad handlar därmed om något annat, det vill 

säga Skanska. Texten samspelar på detta sätt med det samhälle som brukar den samt tar en 

tydlig ställning i frågan. Den språkliga strukturen kritiserar samhället som inte tar vara på den 

skickliga kompetens som finns. Invandrare har svårare att få jobb i Sverige och framförallt 

inom det område de är utbildade i. Att kritisera detta är därför att anmärka maktstrukturen i 

samhället.  

Sammanfattningsvis så berör alla de olika texterna lagarbete. Flera studier visar på att kvinnor 

värdesätter lagarbete högre än män. Kuhn och Villeval (2013) menar att kvinnor föredrar att 
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samarbeta och att män helst jobbar ensamma. De menar att detta är en bidragande orsak till att 

bland annat välgörenhetsorganisationer och sjukvård domineras av kvinnor. Valet att lägga 

tyngd på organisationens informella lagarbete kan därför ses som strategiskt för att framstå 

attraktiv för kvinnlig kompetens. 

7.3. Maktstrukturer i organisationen 

Temat framställning av maktstrukturer visar hur förhållandena framställs främst mellan 

organisationen och dess anställda samt organisationen i förhållande till samhället och 

kunderna. Eftersom Skanska är en vinstdrivande organisation kan det antas att maktstrukturer 

utgör grunden i relationerna. Förbindelsen mellan Skanska och kunderna benämns med 

uttrycket "samverkan" i Bilaga 2 vilket tyder på att det är en ömsesidig relation som gynnar 

båda parter. Benämningen tyder även på att de arbetar med god avsikt. Skanska är inte 

överlägsna utan ska ses som en samarbetspartner. De har då ett ömsesidigt maktförhållande. I 

texten finns också ett citat av vice direktör Gunnar Hagman: 

För att kunna utveckla morgondagens samhälle måste vi leva våra värderingar, och 

tillsammans främja öppna, inkluderande miljöer för såväl våra medarbetare, kunder 

och brukare.  

Citatet ger tyngd åt det som skrivs och visar att värderingarna är förankrade till allra högsta 

position. Men vice direktörens höga subjektsposition visar också att det är en hierarkisk 

organisation. Denna struktur har stor inverkan på de rådande maktförhållandena (Schein, 

2017). Ytterligare maktstrukturer som återfinns i texten är de mellan kollegorna. Arbetsledare 

är överordnade projektingenjörer och produktionschefer är i sin tur överordnade arbetsledare, 

detta beskrivs i Bilaga 3. Än en gång syns en hierarkisk organisationsstruktur. Det antyder att 

organisationen inte är speciellt moderniserad och därför åter igen har en traditionellt 

hierarkisk organisationskultur av maktsubventioner. Det betyder att det finns såväl dolda som 

synliga strukturer som utgör makten i organisationen. En äldre modell av 

organisationsstruktur har även bevisats ha en trögrörlig jämställdhetsutveckling 

(Abrahamsson, 2014). 

Organisationen visar maktstrukturer i relation till de anställda genom att tillskriva dem 

särskilda egenskaper. Studien presenterar och utreder vidare hur de olika medarbetarnas roll i 

maktstrukturen synliggörs. I de fall där texten behandlar kvinnliga chefer erkänns också 
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svagheter i samband med maktpositionerna. Caroline medger sig svag genom att nämna 

svårigheten med att delegera ansvaret till andra. Fenomenet uttrycks i Bilaga 3 med “jobba 

med mig själv”, “våga”, “släppa ansvaret”, “utmaning” och “som spindeln i nätet i ett 

projekt”. Caroline framstår därför som en ödmjuk chef. Detta kan ses som en strukturell 

ojämlikhet där texten riskerar att reproducera stereotypa genuskonstruktioner kring hur män 

och kvinnor ska bete sig (SOU 2010:84). Ytterligare en koppling till detta kan relateras till 

tidigare begreppsdefinitioner kring kön och genus. Dessa begrepp ses i vetenskapliga 

sammanhang som en social konstruktion som produceras utifrån de normer och traditioner 

som är rådande i den kultur och tid vi lever i. Texten nämner varken manlig 

överrepresentation eller kvinnlig underrepresentation. Att inte nämna fenomenet kan vara ett 

tecken på att inte vilja störa maktpositionen som den kvinnliga ledaren faktiskt har i texten. 

Det kan också ses som nedtoning av problemet och endast göra utrymme för det som de vill 

framställa, alltså att de har kvinnliga chefer. 

Emma uttrycker i sin intervju tacksamhet för att Skanska har gett henne utbildning. I texten 

finns till exempel uttrycken "fått gå utbildningar", "möjlighet att utvecklas", "ta mig vidare" 

och "snart kommer jag få vikariera som produktionschef" (Bilaga 4). Emma förmedlar en 

positiv bild av Skanska genom positivt laddade ord som alla speglar en framåtanda. Emma 

säger också att "Det känns jätteroligt att kunna utvecklas utan att behöva byta arbetsgivare". 

Detta ger intrycket av att Skanska är en bra arbetsgivare om en vill arbeta sig uppåt, men 

tyder också på ett maktförhållande mellan Skanska och Emma. Relationerna innehar även en 

hierarkisk struktur eftersom att Skanska blir “hjälten” i texten som ger Emma dessa 

möjligheter. 

I intervjun med Anna visar sändaren tydlig närvaro med sin beroendeställning till Skanska 

genom uttrycket “det hänt mycket inom jämställdhetsfrågan både i branschen och på 

Skanska” (Bilaga 5). Problemen som finns inom branschen, som bland annat kampanjen 

Machokulturen men också hashtaggen sistaspikenikistan visar på, nämns inte. De svårigheter 

som finns nedtonas för att istället göra plats åt det som är viktigt för Skanska. Som tidigare 

visats har organisationens jämställdhetsarbete varit trögrörligt. Sändaren är även noga med 

ordval i detta påstående: "ett område", "hon tycker". Ordvalen stärker intrycket av att det är 

Annas, inte Skanskas, åsikt som uttryckts. Att ordet "jobbarkompisar" används öppnar upp för 

tolkningsmöjligheten att det kanske är enbart just på Annas avdelning könsfördelningen är 

skev. Alternativt att det är just kompisar som Anna har gemensamma intressen och trivs med 

hon saknar på jobbet. 
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Jennys roll som mamma får utrymme i texten. Texten nämner "ungarna" och ordet sätts in i en 

bildlig historia när de åker över en bro Jenny varit med och byggt (Bilaga 6). Abrahamsson 

och Waara skriver i sin studie från 2005 om hur kvinnor och män skildras i massmedia. Ett 

tema som ofta används i reportage om kvinnor är barn-familj-föräldrar samtidigt som antalet 

skildringar av män i detta tema är näst intill obefintliga. Massmedia rapporterar och sätter 

dagordningen i samhället. Därmed har makthavarna stort inflytande på vad som 

kommuniceras, men journalister har i sin tur också stor betydelse över hur politiker och 

organisationer agerar (Eriksson, 2017). Hur Skanska skildrar män och kvinnor kan därför 

antas ta sig liknande uttryck som medierna. 

I texten (Bilaga 6) beskrivs också en situation då Jenny inte agerat enligt den typiskt feminina 

rollen när hon tillrättavisade några äldre män på arbetsplatsen. Detta beskrivs med uttrycket 

“det gick en säkring”. Hon beskriver själv situationen med “Jag röt ifrån ordentligt, pekade 

med hela handen och talade om precis hur jag ville ha jobbet gjort.”. Som svar på Jennys 

beteende placerar männen en leksaksdinosaurie på Jennys skrivbord. I texten uttrycker Jenny 

att hon upplevde handlingen från männen som roande men händelseförloppet kan enligt 

Padavics studie (1991) tolkas som en omförhandling av den manligt dominerade 

organisationskulturen. När denna makthavande kultur inte längre kan kategorisera kvinnan 

som feminin eller ofeminin behöver ordning återställas genom handlingar som legitimerar 

kvinnans själv-representation. 

Raghad framställs som en produkt av vissa maktförhållanden där Skanska som organisation är 

den stora makthavaren. Hon beskrivs som att hon inte hade varit någonting utan 

organisationen. Denna bedömning görs av att inget utan anknytning till Skanska i Raghads liv 

nämns. Relationen mellan organisationen och Raghad uttrycks med “drömjobb”, “glad”, 

“utvald”, “välbekant” och “tacksam”. Skanska framställs som hjälten med uttrycken “tack 

vare”, “till slut”, “gnista av hopp” och “värdefull” (Bilaga 7). Dessa uttalanden ger sken av att 

Skanska har hittat Raghad själva och tagit tillvara på hennes kompetens. Detta är dock inte 

fallet eftersom det också står att det var Arbetsförmedlingen som berättade för Raghad om 

Skanskas internationella ledarskapsprogram. 

Relationerna beskrivs som goda mellan de anställda och organisationen. Framförallt har alla 

Skanska att tacka för mycket och beskrivs därmed som undergivna Skanskas maktstruktur. 

Genom att inte påvisa de maktstrukturer som är knutna till kön inom organisationen 

(Folksam, 2009; Byggnads, 2015) visar de inte heller att de vill förändra dem. Faktumet att de 

inte nämner fördelningen som finns inom organisationen gör att de nedtonar fenomenet och 
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därmed framstår de som nöjda med hur situationen ser ut. Det som presenteras i texten är 

alltså den sanningen som ledningen vill ha. Genom att inte nämna problematiken med 

organisationskulturen finns ett maktförhållande mellan textens sändare och mottagare. 

Sändaren visar därmed ett tydligt maktförhållande över mottagaren genom att nedtona 

sanningen. Att ordet jämställdhet inte används kan således också ses som ett sätt att nedtona 

problematiken som finns.  

Sammanfattningsvis syns den tydligaste maktstrukturen mellan Skanska och de anställda. 

Relationen är bland annat finansiell men det som framhävs i texten är framför allt Skanskas 

psykiska maktförhållande. Medarbetarna har alla en beroendeposition som fylls av psykiska 

förnödenheter som personlighetsutveckling, samhörighet, kunskap och sociala relationer. 

7.4. Den önskvärda organisationskulturen 

Temat skapandet av organisationskulturen beskriver hur miljön återskapas i den externa 

kommunikationen. Texten i Bilaga 1 beskriver begreppen som allmängiltiga, men de behövs 

ändå skrivas ut eftersom att alla moraliska företag antas ha ett ställningstagande i frågorna 

(Martinsson, 1997). Ytterligare beskriver ett arbetsklimat där alla får komma till tals. Enligt 

kampanjen Stoppa Machokulturen (2017) finns det orsaker att tvivla på detta faktum och 

analysen konstaterar därför att texten är en språkligt konstruerad världsbild. Texten består inte 

av enkla faktabeskrivningar av okontroversiell art. Mycket skulle kunna vara motsägelsefullt, 

som Eriksson (2017) påpekat, att styrdokument inte alltid är implementerat i organisationen. 

Alla kontroversiella uppfattningar framställs som självklara, men detta kan dölja sociala 

konflikter. I artikeln ”Good intentions and failed implementations: Understanding culture-

based resistance to organizational change” (2010) belyser Danışman vikten av att kulturer 

inom organisationer också är präglade av det omgivande samhällets normer och värderingar. 

Han påpekar också att det oftast är speciellt de djupt rotade normerna och värderingarna inom 

en organisation som är påverkade av rådande kulturer i det omgivande samhället och att det 

ofta är utifrån dessa det brukar uppstå motstånd vid förändringar. I fas med att samhället 

utvecklas behöver också organisationer förändras. Alvesson och Svenningsson (2008) menar 

att lyckade förändringar innebär ett komplext kommunikationsarbete. Värderingar är 

komplicerade tolkningar av språkligt konstruerade världsbilder som kan se olika ut beroende 

på vem du frågar. Att de främjar en inkluderande arbetskultur betyder inte att det fungerar i 

praktiken (Grip, Engström, Krekula & Karlsson, 2015). Dessa påståenden svarar för alla 
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beslut och handlingar Skanska tar, men dilemmat mellan den språkligt konstruerade diskursen 

och den reella organisationskulturen kvarstår. 

Skanska framstår som en viktig del av samhället där de verkar. De har en ömsesidig relation 

med kunder och lever för att uppfylla deras krav. De nämner inte att de själva är ett 

vinstdrivande företag som först och främst ska tjäna pengar. Vilket är utgör en stor del av den 

inomorganisatoriska mentaliteten. Texten ska beskriva Skanskas arbete med att förklara 

bakomliggande värderingar. Organisationen är färgad av det svenska samhället då som 

värdesätter saker som andra kulturer inte gör. Svenskar lägger bland annat större vikt vid att 

agera miljövänligt och att arbeta mot jämställdhet än andra kulturer (European institute for 

gender equality, 2017). Att lyfta upp dessa punkter som värderingar gör att det beskrivs som 

sant och naturligt med en inkluderande arbetskultur. Allt som inte nämns är därför inte 

legitimt, exempelvis att inte ha ett trevligt arbetsklimat eller en organisationsstruktur där 

förtroende och respekt är en stor del. Det hade därför varit illegitimt att inte skriva något om 

dessa värderingar. Organisationer idag bör ta en ställning i alla dessa frågor då kunder och 

potentiell arbetskraft värdesätter miljö, kultur och etik. 

I texten som behandlar Våra värderingar är det orden “Vi” och “laget” som betonas mest. 

Detta bygger en bild av att Skanska med en sammansvetsad organisationskultur där alla 

jobbar mot samma mål. Eftersom organisationskulturens möjligheter och svårigheter inte 

nämns antas arbetet med mångfald och inkludering vara av föredöme. Uppbyggnaden av 

lagkänslan i texten bidrar till att en tror att alla på Skanska tycker på ett visst sätt. Uttrycket 

”Vi jobbar säkert, eller inte alls” i Bilaga 1 ger bilden av att det aldrig skett något avsteg från 

någon säkerhetsregel. Huruvida det har skett avstamp från säkerhetsregler eller ej är svårt att 

veta men enligt Padavics studie (1991) bidrar kvinnlig närvaro i en manligt dominerad 

organisationskultur till att säkerhetsregler ofta bryts för att undkomma den feminina rollen.   

Emma nämner i texten att “Skanska satsar på att få in fler kvinnor" (Bilaga 4). Underförstått 

att hon som civilekonom, och kvinna, inte är sannolik att jobba på Skanska. Uttrycket 

“Skanska strävar verkligen efter mångfald" indikerar att det annars inte hade varit självklar 

eftersom att det behöver poängteras. Emma förtydligar ytterligare genom "Det märks att 

Skanska satsar på att få in fler kvinnor". Denna yttring stärker normen att ingenjör är ett 

mansdominerat yrke och att du bör vara en för att klara av det. I och med att hon nämner detta 

så blir Emma undantaget som bekräftar regeln. Hon ställer alltså in sig själv i den 

mansdominerade mallen som undantaget (Padavic, 1991). 
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I texten med Anna framställs organisationskulturen något annorlunda. Att "man" undrar när 

tjejerna ska komma in i antyder att det är fler än Anna som undrar detta (Bilaga 5). Sändaren 

nämner att Anna är otålig vilket kan tolkas som att det är kvinnornas fel att det är 

underrepresenterade i organisationen. Fortsatt efterlyser Anna tjejer genom att uppmana dem 

att komma dit vilket styrker denna hypotes. Anna påstår alltså att kvinnor inte vill arbeta på 

Skanska för att de inte tror att det är ett viktigt jobb eller välkomnande för kvinnor. I och med 

detta avslöjar hon att det har funnits en organisationskultur som inte är inkluderar kvinnor. 

Något som texten tidigare undvikit.  

Den språkliga korrektheten och stilen i texten ger mottagaren en uppfattning av sändaren. 

Felaktigheter som förekommer i texten är till exempel dubbla mellanslag, missade punkter 

och bokstäver, särskrivningar som “hus verksamheten” samt upprepningar: “Vi behöver förstå 

våra kunder, tänka nytt och tänka annorlunda. Därför behöver vi tänka nytt, och tänka 

annorlunda”. Detta signalerar att texten inte är genomarbetad och att organisationen indirekt 

inte värdesätter den externa kommunikationen av värderingar, mångfald och anställda. 

Användningen av talesätt i texten är omfattande. Nedan följer några exempel: 

Många bollar i luften 

Trivs som fisken i vattnet 

Fastna inte i gamla hjulspår 

Det är inte trovärdigt att alla intervjuade skulle använda sig av liknande uttryck vilket gör att 

de ger intryck av redigering och efterkonstruktion. Sändarens tydliga närvaro i texten innebär 

därför en justerad bild av den verklighet som finns inom organisationen och ger ett 

kommersiellt intryck. Ytterligare används en låg stilnivå. Exempelvis används “t ex [utan 

punktering reds. anm.]” i stället för “till exempel” (Bilaga 5). Ytterligare tecken på sändarens 

inverkan på texten syns i intervjufrågorna som är utformade för att resultera i positiva svar. 

Frågorna ställs med fokus på positiva adverb som beskriver handlingar: viktigaste, bästa, 

roligaste (Bilaga 3). De ger inget utrymme för att benämna förbättringar eller saker de tycker 

är mindre bra med sitt jobb.  

Ibland råder skiljaktigheter som gör det svårt att förstå vad texten ämnar förmedla. Sändaren 

skriver exempelvis i texten om Raghad: “Hon kom till Sverige 2003 efter att ha arbetat med 

byggnader och vägar i sitt hemland Irak och Förenade Arabemiraten” (Bilaga 7). Detta tolkas 

som att både Irak och Förenade Arabemiraten är Raghads hemland. För att undvika 
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missförstånd räcker det att byta ordning på orden: “... i Förenade Arabemiraten och sitt 

hemland Irak.” Texten nämner också att sex personer fått jobb efter att ha avslutat Skanskas 

internationella ledarprogram (ILP) samt att ytterligare nio har påbörjat programmet under 

hösten. Även detta uttryck ger utrymme för olika tolkningsmöjligheter. Texten beskriver inte 

hur många som totalt gått programmet eller om det är första året programmet genomförs. Det 

säger därför inget om huruvida att sex personer fått anställning är ett lyckat resultat eller inte. 

Sammanfattningsvis visar Skanskas framställning av organisationskulturen skilja sig från den 

reella bilden. Fördelningen mellan anställda män och kvinnor på Skanska Sverige är 44 073 

respektive 9027 vilket motsvarar 83 procent män och 17 procent kvinnor. På hemsidan under 

fliken "Möt våra medarbetare" (Bilaga 2) representeras de anställda av 14 män och 20 kvinnor 

vilket motsvarar 30 procent män och 70 procent kvinnor. Det är alltså en anmärkningsvärd 

skillnad mellan den faktiska fördelningen av kön i organisationen och den representerade 

bilden på hemsidan.  

Det finns en överrepresentation av kvinnor bland de intervjuade medarbetarna, närmare 

bestämt 14 av 20 vilket motsvarar 70 procent. Eftersom siffran i organisationen som helhet i 

verkligheten är 17 procent kvinnor blir det tydligt att de aktivt valt att lyfta fram kvinnorna. 

Mats Heide (2016) skriver att det kan vara bra att kommunicera en önskvärd bild och en 

målbild i stället för den faktiska verkligheten. En kan anta Skanska försöker kommunicera en 

konstruerad bild genom att välja fler kvinnor än män bland intervjupersonerna. Heide menar 

att använda organisationens målbild för att skildra kulturen kan påskynda processen dit. 

Paralleller dras till Skanska eftersom materialet från den externa kommunikationen som 

studerats i denna studie visar en kraftigt justerad bild till skillnad från den rådande strukturen i 

organisationen. Detta resulterar i en sned representation av de anställda i den externa 

kommunikationen. Även om organisationen är trögrörlig strävar Skanska alltså efter en 

jämställd organisationskultur.  

7.5. Sammanfattning 

Organisationskulturen i förhållande till den rådande strukturen i organisationen framställs 

genom den externa kommunikationen som den önskade bilden. Den manligt dominerande 

kulturen respektive den rådande minoriteten av kvinnor nämns inte som faktorer av 

organisationskulturen utan som oberoende fenomen. Skanskas framställning som attraktiv 

arbetsgivare sker genom kommunikationen av den önskade bilden samt påvisa egenskaper 
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som kvinnlig kompetens visats föredra. Resultatet besvarar därmed studiens 

problematiseringar. Implementering av en mer jämställd organisation är ett konkret mål för 

Skanska. Den externa kommunikation som denna studie har belyst kan däremot visa att (1) 

den manligt dominerade organisationskulturen är trögrörlig, (2) definitionen av jämställdhet 

påverkar (3) men behöver inte göra avtryck på organisationens maktstruktur. 

Specifikt visar studien att Skanskas externa kommunikation följer fyra huvudämnen. De lyfter 

normbrytning, lagarbete, hierarki och den önskade bilden av organisationen. Alvesson, 

Torhell och Due-Billings forskning (2011) belyser genus och den problematik som kan uppstå 

då nutidens samhällsstrukturer begränsar utnyttjandet av vissa resurser, ofta då de kvinnliga. 

Genom att försöka bryta dessa diskurser skulle organisationen kunna agera mer rationellt och 

ta vara på potentialen. Det är till Skanskas fördel att vara medveten om genusperspektivet när 

organisationens kultur och struktur granskas. 
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8. Slutdiskussion

Det blir tydligt att Skanska är medvetna om sin skeva könsfördelning när vi studerar deras 

hemsida, trots att texten varken nämner den manliga överrepresentationen eller kvinnliga 

underrepresentationen. Stora ord om mångfald och inkludering samt att kvinnor får en 

betydande plats i innehållet visar att de är medvetna om att de måste arbeta för att nå en mer 

jämställd organisation. Allra tydligast blir det när vi analyserar de intervjuer med medarbetare 

som finns att tillgå på hemsidan. Som nämnts i resultatet är kvinnorna överrepresenterade på 

hemsidan i förhållande till antalet anställda. Detta tyder på ett medvetet val att lyfta fram 

kvinnorna likt den önskade bilden (Heide, 2016). Det är inte helt oproblematiskt att 

kommunicera den önskade bilden en har av sin organisation eftersom att det lätt kan bli 

vilseledande. Som mottagare kan en tro att jämställdheten är betydligt bättre på Skanska än 

vad som är fallet och det ger då en falsk bild av organisationen.   

Som Abrahamsson (2014) konstaterat kan definitionen av begreppet påverka utvecklingen. 

Att kommunicera jämställt kan därför vara ett sätt att nå en jämnare fördelning inom 

organisation men vi tycker att det blir problematiskt när Skanska framställer sig själva som 

inte speglar verkligheten. Kanske är det ett medvetet val att undvika ett problem som skulle 

kunna framställa organisationen negativt. Handlingen kan också vara ett tecken på att inte 

vilja störa maktpositionen som de intervjuade kvinnorna faktiskt har i texten. Valet att inte 

använda ordet jämställdhet anser vi också vara ett problem. Att benämna problematiken med 

antalet anställda kvinnor, organisationskulturen och maktstrukturerna med dess uttalade 

begrepp, jämställdhet, gör kommunikationen kring ämnet lättare. Exempelvis benämner 

organisationen mångfald genom “olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder”. Men 

dessa egenskaper kan ju finnas inom samma samhällsgrupp. De menar att en mångfald inom 

organisationen också ger dem förståelse för sina kunder. Detta förutsätter att deras kunder är 

en varierande grupp. I annat fall finns inga argument i texten för att de vill rekrytera 

minoritetsgrupper. Vi menar därför att definitionen av begreppet mångfald är problematisk 

och inte innefattar den kvalitativa aspekten av jämställdhet. För att uppnå en effektiv och 

framgångsrik kommunikation som ska hjälpa organisationen att nå sina mål bör problemet 

definieras med begreppet jämställdhet. 

Många delar av texterna befäster de könsstereotyper som redan finns vilket inte gynnar arbetet 

mot en mer jämställd organisation. Till exempel skriver de att “Anna tycker” att hon arbetar 

med människor och inte med “stål och tunga maskiner”. Det förstärker bilden av att kvinnor 
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måste anpassa sig och hitta andra värden för att kunna arbeta på Skanska än män. Det är ett 

sätt att locka kvinnor och bygga bilden av Skanska som en organisation med mjuka värden. 

Anna säger också att hon tycker att Skanska är en organisation som “har inbyggt i sin kultur 

att hela tiden se framåt och försöka bli bättre”. Hon antyder att organisationen blivit mer 

jämställd sedan hon började där och att det märks att de vill utvecklas. Att utvecklingen gått 

framåt sedan 1999 borde det inte råda några tvivel om. Hade de inte utvecklats på den tiden 

hade Skanska förmodligen inte funnits idag då organisationer som inte förändras med tiden 

tenderar att inte bli så långvariga (Eriksson, 2017). Ett exempel från Skanskas årsredovisning 

2000 då ordet “kvinnor” nämns noll gånger jämfört med år 2016 då ordet återfinns 21 gånger. 

Bilden Anna ger av Skanska är att det är en näst intill exemplarisk organisation. De har en 

positiv kultur, de ser framåt och “det är tydligt vad som är rätt och fel”. Hon säger dock att 

hon tycker att det är för lite kvinnor på Skanska men hon säger det med orden “Man undrar 

när tjejerna ska komma in i matchen på allvar”. Det framstår då som att det är kvinnornas eget 

ansvar att ta steget in i en mansdominerad bransch, inte att branschen måste förändras för att 

underlätta för kvinnor att komma in i den. Enligt kampanjen Stoppa Machokulturen (2015) så 

tappar byggbranschen personal och har svårigheter med att rekrytera rätt kompetens på grund 

av den rådande kulturen. Kampanjen visar att problematiken ligger hos branschen i stort och 

eftersom Skanska är en del av branschen kan en anta att samma problematik även finns hos 

dem. I stället för “Man undrar när tjejerna ska komma in i matchen på allvar” undrar vi när 

byggbranschen ska börja ta jämställdhetsproblemen på allvar. Att börja arbeta mot en mer 

jämställd organisationskultur skulle inte bara gynna kvinnorna i byggbranschen utan även 

männen. Eftersom endast en procent av Byggnads medlemmar är kvinnor (Byggnads, 2015) 

men 45 procent av medlemmarna tror att branschen tappar personal på grund av 

arbetskulturen innebär det att det är kvinnor såväl som män som har den åsikten. Det är 

kostsamt för organisationer att ha hög personalomsättning så Skanska har all anledning att 

arbeta för att främja en jämställd organisationskultur. 

I alla texter som analyserats framställs Skanska med högst subjektsposition men i Raghads 

intervju framgår det extra tydligt. Dels för att hon flertalet gånger förminskas men också för 

att textens fokus inte ligger på den intervjuade, istället uppfattas som ett sätt att visa upp 

Skanskas internationella ledarskapsprogram. Organisationens värderingar om inkludering och 

mångfald blir därmed dubbeltydiga så det ömsesidiga maktförhållandet som beskrivs i Bilaga 

1 inte får något utrymme.  
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Betydelsen av jämställdhet ges olika definitioner i olika kulturer och i olika länder. Vi har 

tidigare konstaterat att Sverige är bland de ledande i världen när det kommer till jämställdhet 

(European institute of gender equality, 2017). Vi jämför därför Skanska AB med Skanska 

Sverige och ser snabbt att den kvantitativa jämställdheten är lika, det vill säga 17 procent 

(Skanska, 2016). Detta trots att Skanska finns i länder där kvinnor inte tillåts att arbeta. Men 

detta visar endast den statistiskt mätbara jämställdheten. Darvishpour, Lahdenperä och 

Lorentz (SOU 2010:84) är uttalade feminister som menar att den mansdominerade kulturen 

riskerar att endast se denna ensidiga bild och därmed ämna befria den kvinnliga minoriteten. 

Denna bild av mäns makt gentemot kvinnor underskattar kvinnan som aktör. Att den 

kvantitativa jämställdheten i Skanska Sverige säger därför ingenting om den kvalitativa 

jämställdheten i organisationen. 

Oavsett hur attraktiv och jämställd organisationskultur Skanska har kan de inte anställa fler 

kvinnor om inte kvinnorna finns att anställa. Könsfördelningen är inte bara snedfördelad i 

byggbranschen utan redan på byggutbildningar. Det problemet är svårt för Skanska som 

enskilt företag att lösa själva men som tidigare nämnts är de en av de största aktörerna i 

byggbranschen och har stor möjlighet att påverka arbetsklimatet. Som kampanjen Stoppa 

Machokulturen (2015) visar tappar branschen personal och har svårt att anställa rätt 

kompetens på grund av kulturen som finns. Om fler tjejer ska lockas till byggutbildningar och 

fler kvinnor ska söka sig till byggbranschen krävs en förändring av arbetsklimatet i branschen 

i stort.   

De teman som stod ut i analysen representerar de fyra största kategorierna som texten 

avslöjar. Dessa utgår var och en för sig från faktorer som förklarar organisationens 

grundläggande kultur. Men inget av dessa fyra teman kan ensam skapa förståelse för helheten 

i en så komplex organisation som Skanska. Skapandet av organisationskultur sker på alla 

nivåer och dimensioner i organisationen, vertikalt som horisontellt. Med detta sagt, finns även 

en förståelse för att den externa kommunikation som denna studie undersöker inte kan 

representera hela Skanskas organisationskultur. Samtidigt anser vi att undersökningen 

problematiserar organisationens kultur och jämställdhetsarbete eftersom denna typ av 

kommunikation står för att representera klimatet och är viktig för att nå ut till en bredare 

kompetens. Skanska kan med fördel ta extern hjälp för att lösa de problem som finns inom 

organisationen när det gäller jämställdhet och kommunikationen av organisationskultur. 

Denna slutsats dras på de grunder som Schein (2017) konstaterar: att de grundläggande 

antaganden som finns i organisationskulturen är svåra att förändra och att identifiera inifrån. 
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Studiens forskningslucka konstaterar att mycket har gjorts för att jämställdheten ska passa in i 

organisationerna, men lite har gjorts för att organisationerna ska passa jämställdheten. Vi tror 

att det senare är vad som krävs för att skapa en helt kvalitativ jämställdhet. Detta skulle 

innebära att undvika all nedtoning. Åtgärder tas för att jämställdheten ska passa in i Skanska, 

men vad har Skanska gjort för att passa jämställdheten? Luckan som denna studie ämnar fylla 

visar sig komplex liksom den mansdominerade organisationskulturen. Vikten av ständig 

kommunikation blir här tydlig. För att påverka kulturen för ett effektivt jämställdhetsarbete 

behövs strategisk kommunikation som genomsyrar hela organisationen. Skanskas fokus ligger 

alltså på att hitta sätt att få jämställhetsarbetet att passa den nuvarande organisationskulturen 

och maktstrukturerna. En kan istället fråga sig vad organisationen kan göra för att passa 

jämställdheten. 

8.1. Metoddiskussion 

Den kritiska analysen räknar med att textens granskare har en politisk ståndpunkt, och därmed 

inte är neutral. De egna värderingarna och erfarenheterna väger in trots att analysen utgår från 

det teoretiska ramverket.  

Inledningsvis i studien presenteras syftet: Att synliggöra hur organisationskulturen främjar 

jämställdhet, hur den manliga och kvinnliga fördelningen framställs samt hur dessa faktorer 

används för att rekrytera en bredare kompetens, allt genom Skanskas externa kommunikation. 

Detta har presenterats genom de teman som framkommit i analysen och studien visar därmed 

trovärdighet genom att undersöka det som ursprungligen avsattes. Genom att visa tillbaka till 

tidigare, etablerade forskare är det möjligt att jämföra resultaten med olika undersökningar. 

Vår sociala position som studenter och kvinnor kan påverka analysen. Som studenter har vi 

och många i vår omgivning en akademisk förståelse och högre utbildning. Detta faktum kan 

förändra jargongen och människors referensramar vilket gör att förståelsen för kulturen bland 

individer utan vidareutbildning kan brista. Som kvinnor har vi själva upplevt manliga 

maktstrukturer och har erfarenhet av vad det innebär att vara av kvinnlig minoritet. Det vill 

säga att även om studien studerar vad som upprätthåller dessa strukturer så är det viktigt att 

utreda vad som leder till jämställdhet. 

Studien kan inte undersöka hur de anställda upplever organisationskulturen. Intervjuer med 

personer inom organisationen är en lösning på dilemmat. En sned könsfördelning behöver inte 
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betyda att den kvalitativa jämställdheten är dålig. Genusperspektiv kräver en medvetenhet 

kring genus som kulturellt och socialt skapad. Att vår personliga erfarenhet av 

mansdominerade organisationer är begränsad kan ha både positiv och negativ betydelse för 

analysen. Analysen påverkas inte av personliga erfarenheter vilket ger en mer objektivt 

perspektiv. Däremot kan frånvaron av egna upplevelser även påverka den djupare förståelsen 

av en kvinnlig minoritet. 

Begreppet klass eller arbetarklass kunde ha skapat ett annat perspektiv på analysen. Vi valde 

att inte använda oss av detta eftersom vi ansåg att det skulle ta fokus från begreppet 

jämställdhet. Studien anser även att begreppet delvis som en del av det hierarkiska systemet i 

samhället men ser det främst som en komplex fråga som inte kan besvaras med hjälp av 

enklare frågeställningar. Slutsatser angående klass går inte att dra av denna studie. 

 

8.2. Vidare studier 

De tre nivåer av organisationskultur som Schein (2017) identifierar är artefakter, värderingar 

och normer samt grundläggande antaganden. Han menar också att det är viktigt att de två 

första nivåerna stämmer överens med den tredje nivån. Gör de inte det kan det skapa stora 

problem i organisationen. I den här studien undersöks hur Skanska kommunicerar 

organisationskultur externt utifrån ett jämställdhetsperspektiv vilket omfattar främst den första 

och andra nivån i Scheins modell. Studien fyller kunskapsluckan som finns om hur 

organisationskultur påverkar jämställdhetsarbetet. Det har gjorts genom att studera hur 

organisationskultur kommuniceras externt i en mansdominerad bransch.  

Framtida studier skulle kunna undersöka det tredje lagret, grundläggande antaganden. För att 

göra det krävs intervjuer med medarbetare på Skanska. Först då kan konstateras huruvida den 

externa kommunikationen av organisationskultur stämmer överens med den faktiska kulturen 

i organisationen. Det skulle vara intressant att få svar på den frågan, men också på frågan om 

kvinnor på Skanska har upplevt en icke önskvärd kultur på grund av att organisationen är 

mansdominerad. En ytterligare aspekt som framtida studier skulle kunna ta hänsyn till är 

bildens betydelse på Skanskas hemsida. Det skulle ge ytterligare förståelse för vilken bild av 

jämställdhet som kommuniceras eftersom bilder är en stor del av materialet på hemsidan. 

Avslutningsvis är det välstuderade och högaktuella ämnet jämställdhet ett ämne som väcker 

många tankar och frågor. Några tydliga rätt eller fel finns inte att hämta hem, men kanske kan 
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vidare studier skapa en djupare förståelse för vilka faktorer, kulturer och normer som inte bara 

fjärmar jämställhet inom organisationerna utan även i samhället som stort. 
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