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Abstract 
Purpose: Mixed gender groups perform better, this makes the construction business 
more effective. Statistically speaking, there is no gender equality in the construction 
industry. A lot of different changes have been made, for example in plans for work 
environment, but despite this the development has stopped and the division in gender 
is 8,6% women in the whole construction industry. There is an existing macho culture 
in the construction industry and the culture is one of the reasons for accidents on the 
construction site. The purpose of this study is to investigate the social sustainability on 
the construction site from a gender perspective. This to be able to distinguish the gender 
equality that is sought on the construction site.  

Method: The study has been performed qualitatively by doing interviews. Six people, 
with different professions, were interviewed and their companies were medium sized 
to large size. A literature study was performed to receive information to create a 
foundation for the study and to phrase questions for the interviews. Document 
analysis was executed on policy documents from some of the companies that were 
interviewed.  

Findings: The main result is that there are several different approaches of working with 
social sustainability and there are legislations to further help with the subject. One 
common denominator are the staff appraisals and that the companies are working for a 
strong solidarity between all co-workers. Management systems help companies 
regulate the social sustainability. These regulatory systems are OHSAS 18 001, Povel 
and Navet which are specific for handling the social sustainability in the companies. 
The macho culture is predicted to fade out in the future due to, for example the work 
different actors in the business perform. 

Implications: The existing macho culture in the construction industry has started to 
fade out during the last couple of years and will probably continue to fade in the future. 
This due to the companies work in the matter and that younger generations contribute 
with a fresh approach. Social sustainability in this study, in this case gender equality, 
can be achieved by team buildings and internal networks. There are several 
management systems to modulate the social sustainability.  

Limitations: The study is limited to being performed as a case study and only 
investigate gender equality within the concept of social sustainability on a construction 
site. An exclusively small part of the active companies in the construction industry 
market have been interviewed. The participated companies are active in and around the 
county of Småland. This makes the study focus on and map the problems on a smaller 
scale. The answers from the interviews are the main material that will be analysed and 
will therefor lead to results in the study. The study is only focusing on the production 
phase which therefore makes the results invalid for generalization of the whole 
construction process. 

Keywords: Social sustainability, equality, gender, management systems, macho 
culture
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Sammanfattning 
Syfte: Könsblandade grupper presterar bättre, detta gör branschen mer effektiv.  
Statistiskt sett är byggbranschen inte jämställd. Många förändringar har gjorts, bland 
annat i arbetsmiljöplaner men trots detta har utvecklingen inte kommit längre och 
fördelningen är 8,6% kvinnor i byggbranschen. Det finns en machokultur i 
byggbranschen och kulturen är en av anledningarna till olyckor på jobbet. Syftet med 
detta examensarbete är att utreda den sociala hållbarheten på byggarbetsplatsen ur ett 
genusperspektiv. Detta för att särskilja den jämställdhet som eftersträvas på 
arbetsplatsen.  

Metod: Studien har genomförts kvalitativt i form av intervjuer med sex personer. 
Dessa personer har olika roller på medelstora till stora företag inom byggbranschen. 
Litteraturstudie genomfördes för att få information till grunden för studien samt för att 
formulera intervjufrågor. Dokumentanalys genomfördes på policydokument från 
några av de berörda företagen.  

Resultat: Det huvudsakliga resultatet från analyserna är att det finns flera sätt att arbeta 
med social hållbarhet och att det även finns lagkrav som är menade till att främja 
utvecklingen. En tydlig nämnare är de medarbetarsamtal som hålls med alla 
medarbetare och att det är viktigt att skapa gemenskap inom företagen. 
Ledningssystemen som finns på företagen hjälper till att reglera den sociala 
hållbarheten. Dessa ledningssystem är OHSAS 18 001 samt Povel och Navet och dessa 
används för att reglera den sociala hållbarheten på företagen. Machokulturen anses avta 
i framtiden, bland annat tack vare arbetet från olika parter i byggbranschen.  

Konsekvenser: Machokulturen som finns i branschen har avtagit under de senaste åren 
och kommer förmodligen fortsätta fasas ut i framtiden med hjälp av arbete från företag. 
Intervjusvaren visar även att yngre generationer kommer in med ett nytt synsätt. Social 
hållbarhet i denna studie, främst jämställdhet, kan uppnås med hjälp av bland annat 
"team-building", även interna nätverk på företaget kan främja den sociala hållbarheten. 
Ledningssystem finns för att hjälpa till att reglera social hållbarhet.  

Begränsningar: Arbetet är begränsat till att genomföras i form av en fallstudie och 
enbart utreda jämställdhet ur ett socialt hållbart perspektiv på byggarbetsplatsen. Endast 
en liten del av de aktiva företagen på marknaden intervjuas. Företagen som har 
medverkat har kontor i närheten av och i Småland vilket gör att analysen fokuserar på 
problemen inom ett kartlagt område och i en mindre skala. Intervjusvaren är det 
huvudsakliga materialet som analyseras för att få fram resultaten i studien. Arbetet 
riktar sig till produktionsfasen och resultaten är därför inte generaliserbara för hela 
byggprocessen. 

Nyckelord: Social hållbarhet, jämställdhet, genus, ledningssystem, machokultur 
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Begreppsförklaringar  
Avsiktsförklaringen – Handling upprättad av bostadsminister Peter Eriksson som en 
reaktion mot kränkningar och övergrepp. Avsiktsförklaringen skrevs under av 19 
aktörer i byggbranschen. 

Byggbranschen - Innefattar samtliga aktörer som är verksamma inom byggsektorn.  

Genus - Social process som beskriver kvinnligt och feminint samt manligt och 
maskulint.  

ISO - Internationella standardiseringsorganisationen. 

Jämställdhet - Syftar till förhållandet mellan män och kvinnor i denna rapport. 

Könskvotering – En form av särbehandling på till exempel en arbetsplats där ett visst 
antal platser reserveras för ett visst kön. 

Ledningssystem – Även kallat verksamhetssystem, finns till högsta ledningens hjälp 
för att säkerhetsställa att verksamheten bedrivs enligt fasta riktlinjer. Fungerar även 
som ett stöd för medarbetare i det dagliga arbetet.  

Machokulturen – Kultur på arbetsplatsen som framhäver traditionella manliga 
beteenden, kan även benämnas som den ”grabbiga arbetskulturen”.  

Me Too - Uppror som skedde globalt och belyste sexuella trakasserier mot kvinnor.   

Navet – Ledningssystem som används på Peab i Sverige.  

Povel - Planerings- och styrsystem utvecklat av Sveriges Byggindustrier som är 
speciellt inriktat på byggbranschen. Anpassat till små och medelstora företag.  

Sista spiken i kistan - Rörelse som uppkom i samband med #Me too-kampanjen som 
enbart fokuserar på byggbranschen.  

Social hållbarhet – Syftar i denna rapport till att skapa en hållbar plats som 
förespråkar välmående och gemenskap.  

Stoppa Machokulturen - Kampanj skapad av Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
och Byggcheferna.  
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1 Inledning 
Detta examensarbete utförs inom högskoleingenjörsutbildningen inom Byggnadsteknik 
med inriktning byggnadsutformning med arkitektur på Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng per student och skrivs under 
vårterminen 2018, i samarbete med Svenska Byggnadsarbetareförbundet, även känt 
som Byggnads.  

Detta kapitel behandlar bakgrunden till studien, problembeskrivning och frågor, målet 
med arbetet, avgränsningar som gjorts samt rapportens disposition. Detta för att 
ingående beskriva vad examensarbetet berör. 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen ses som komplex i sin helhet och är därav svår att generalisera. På en 
byggarbetsplats är det många olika parter och företag inblandade. För att upprätthålla 
en professionell och attraktiv arbetsplats krävs engagemang inom social hållbarhet. 
Detta för att möjliggöra framtida utveckling och vidare rekrytering (T. Ringdahl, 
personlig kommunikation, 26 november, 2017). Social hållbarhet innefattar bland annat 
jämställdhet och under de senaste åren har flera kampanjer som belyser problemen inom 
byggproduktionen uppstått. Exempel på dessa är "Stoppa machokulturen" (Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet [Byggnads] & Byggcheferna, 2015) och 
"#sistaspikenikistan". 

Det är känt att både kvinnor och män väljer bort byggbranschen på grund av brister 
inom den sociala arbetsmiljön. Främst kvinnor stannar inte länge inom branschen och 
orsaken är inte endast löneskillnader eller det dåliga inflytandet över sin arbetsplats och 
arbetsdag (Landsorganisationen [LO], 2017). En bidragande faktor är den arbetsmiljö, 
inkluderat machokultur, som råder på arbetsplatsen (Byggindustrins Centrala 
Arbetsmiljöråd [BCA], 2002). Det finns förutfattade meningar om byggbranschen, 
exempelvis att det är naturlig mansdominans inom produktionen då det anses vara 
”tungt” arbete och kvinnor ska istället arbeta med ”lättare” arbetsuppgifter 
(Arbetsmiljöverket, 2017b).  

Machokulturen är en av alla orsaker till dödsolyckor på jobbet (Arbetsmiljöverket, 
2017a). Arbetsmiljöverkets rapport (2017a) påvisar att det är vanligt med en ”vet bäst 
själv”-inställning vilket leder till att ordentliga riskanalyser inte görs. Ansvaret för detta 
ligger hos både chefer och anställda. Orsaken anses delvis vara bristen på arbetskraft, 
som leder till stress, fusk, frustration och farliga genvägar på byggarbetsplatsen 
(Byggnads & Byggcheferna, 2015). Genom att göra arbetsplatserna mer jämställda kan 
dessa faktorer reduceras och branschen effektiviseras (Byggnads & Byggcheferna, 
2015).  

Som reaktion mot ”#metoo”-rörelsen skrevs den så kallade Avsiktsförklaringen där 
företrädare från bland annat Byggnads, Sveriges Byggindustrier och NCC Building 
undertecknade. Detta som ett ansvarstagande för att ingen ska utsättas för kränkning 
eller övergrepp inom byggbranschen (Regeringskansliet, 2017). Detta är ett av många 
steg i rätt riktning, men som kräver större forskarinsatser inom området och stort fokus 
på denna hållbarhetsaspekt.  
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1.2 Problembeskrivning 
Den sociala hållbarheten på arbetsplatsen är ett omdiskuterat ämne då de olika faserna 
i byggprocessen har kommit olika långt i frågan. Det anses attraktivt att ha en jämställd 
arbetsplats, där arbetstagarna känner sig trygga och har lika rättigheter, men vissa 
arbetsplatser uppnår inte detta (Arbetsmiljöverket, 2017b). En socialt hållbar 
arbetsplats ska klara av förändringar och anpassningar utan att kompromissa med 
kvaliteten på själva bygget, och  och är därför ett viktigt ämne. 

Ämnet diskuteras inte endast i media, forskare har tidigare skrivit avhandlingar och 
vetenskapliga artiklar om ämnet vilket endast styrker att detta har blivit ett problem som 
berör många (Arbetsmiljöverket, 2017a). En av slutsatserna i dessa artiklar är att det 
finns barriärer för bland annat kvinnor att komma in i byggbranschen (Ibáñez, 2016). 

Undersökningar har visat att blandade grupper, alltså grupper med både kvinnor och 
män, presterar bättre, och inom byggbranschen är gott samarbete en essentiell del av ett 
projekt (Sandström, 2014). Sandström (2014) påstår att en jämn könsfördelning på 
arbetsplatsen innebär att gruppen är mer villig att experimentera, dela kunskap 
sinsemellan och lösa uppgifter på ett effektivare sätt, vilket i sin tur leder till att 
arbetsmiljön förbättras. Det har framkommit att personer som endast uppnår 70% av 
kompetenskraven men har en god arbetsmiljö presterar bättre än personer som uppnår 
99% av kompetenskraven men har en dålig arbetsmiljö (Byggnads & Byggcheferna, 
2015). Byggprojekt, likväl de anställda, drar alltså nytta av att företag fokuserar på att 
bygga upp den sociala hållbarheten på byggarbetsplatsen, detta både kort- och 
långsiktigt (Byggnads & Byggcheferna, 2015). Vidare argumenteras för att 
prestationsförmågan inom branschen hade utvecklats och förbättrats. 

En jämställd byggarbetsplats innebär inte bara att det ska finnas lika många kvinnor 
som män, även om könsfördelningen också är en bidragande faktor (Byggnads & 
Byggcheferna, 2015). Det handlar om att alla ska ha lika rättigheter och förutsättningar. 
Kampanjer och dylikt har visat att dagssituationen ser annorlunda ut på många håll 
(Byggnads & Byggcheferna, 2015). Detta leder i sin tur till att färre, framförallt 
kvinnor, söker sig till branschen. Undersökningar har däremot visat att den allmänna 
inställningen är att fler kvinnor behövs och efterfrågas (Cettner, 2008). Cettner (2008) 
menar att många kvinnor upplever att de manliga kollegorna är positivt inställda till 
deras deltagande på byggarbetsplatsen, och i många fall känner de sig väl bemötta och 
har lika förutsättningar och rättigheter som sina manliga kollegor. Vissa kvinnor 
upplever däremot att rampljuset som riktas mot dem har en negativ inverkan och de 
misstag som begås uppmärksammas mer i jämförelse med de manliga kollegornas 
(Cettner, 2008), de får därför jobba hårdare för att bevisa att de duger.  

Den jämställda byggarbetsplatsen har dock förbättrats de senaste 10–15 åren (Byggnads 
& Byggcheferna, 2015). De värsta skamfläckarna anses ha tvättats bort och det öppna 
kvinnomotståndet inte finns kvar, men det har istället omvandlats till osynliga hinder 
så som att de kan betraktas som ”outsiders” eller uteslutas ur nätverk (Göransson & du 
Puy, 2016). Kvinnors förutsättningar för karriär och framgång är i teorin inte lika 
männens och andelen kvinnor i branschen har endast ökat marginellt de senaste 15 åren 
(Ibáñez, 2016; Sveriges Byggindustrier, 2014). Det har däremot gjorts förändringar 
inom bland annat arbetsvillkor och arbetsmiljöplaner, och diskrimineringslagen har 
fastställts för att hjälpa bland annat kvinnor in i branschen (Ibáñez, 2016; 
Diskrimineringsombudsmannen, 2018).  
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En undersökning som gjordes genom en kollaboration mellan Byggnads och 
Byggcheferna redovisar procentandelar i fråga om social hållbarhet. Utredningen 
gjordes år 2015 med hjälp av enkätutskick till 2000 medlemmar inom fackförbundet 
och föreningen, detta med en jämn fördelning mellan tjänstemän och yrkesarbetare 
(Byggnads & Byggcheferna, 2015). Resultatet, redovisat av Byggnads och 
Byggchefernas (2015) undersökning, visade: 

”30% upplever sin arbetsplats som icke jämställd. Varannan av dessa upplever 
att bristen på jämställdhet på arbetsplatsen är ett problem. 45% tror att 
arbetskulturen är orsaken till att branschen tappar personal. 70% av dessa menar 
att både män och kvinnor lämnar branschen på grund av den grabbiga 
arbetskulturen. Ca 30% uppger att det förekommer sexistiskt eller 
könsdiskriminerande språk på arbetsplatsen. 50% av dessa uppger att de hör 
sexistiska eller könsdiskriminerande kommentarer varje vecka. 18% uppger att 
de hör det varje dag.”  

Detta ger en inblick i hur det ser ut i branschen och att jämställdhet som en del av social 
hållbarhet inte är något givet. Den totala andelen kvinnor inom byggbranschen är 8,6% 
(Sveriges Byggindustrier, 2014). Många unga kvinnor avstår från bygginriktningen 
tidigt, då det fortfarande är starkt mansdominerat inom det gymnasiala 
yrkesförberedande bygg- och anläggningsprogrammet, enligt framtagen statistik 
(Skolverket, 2017). Statistiken visar även liten procentuell förändring de senaste 8 åren 
där procentandelen låg på 90% manliga elever år 2016/2017 (Skolverket, 2017). En 
enkätundersökning som Skolverket (2016) genomförde inom byggbranschen visade att 
8 av 10 arbetsledare ansåg gymnasiebakgrunden som mycket viktig. Även 
eftergymnasiala ingenjörsutbildningar inom området påvisar stark mansdominans, men 
en utjämning bör ske till år 2030 enligt förutspådd statistik (Statistiska Centralbyrån, 
2010). Däremot har siffran varit konstant de senaste 10 åren gällande 
yrkeshögskoleutbildningar inom samhällsbyggande och byggteknik, med 75% män 
(Myndigheten för yrkeshögskolan, 2016).  

Detta är ett problem då branschen antas dra större nytta av jämställdhet, men 
förändringar görs för att ändra på de förutfattade meningar som råder och många 
kvinnor och män kan styrka detta. Frågan är då hur individuella företag ser på problemet 
och jobbar med det, samt huruvida situationer rörande jämställdhet uppstår frekvent 
och hanteras internt. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet var att utreda byggarbetsplatsen ur ett genusperspektiv för 
att särskilja den jämställdhet som eftersträvas. För att uppnå målet genomsyras arbetet 
av tre frågeställningar som var relevanta för ämnet och som därefter format studiens 
uppbyggnad. Frågeställningarna presenteras nedan: 

 Hur kan man arbeta med social hållbarhet ur ett genusperspektiv på 
byggarbetsplatsen? 

 Vilka ledningssystem finns på byggarbetsplatsen för att behandla bristen på 
social hållbarhet ur ett genusperspektiv? 

 Hur kan machokulturen förändras på byggarbetsplatsen?  
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1.4 Avgränsningar 
Inledningsvis omfattar arbetet inte hela begreppet social hållbarhet. Frågeställningarna 
begränsades till att endast utreda jämställdhet på byggarbetsplatsen. Detta leder således 
till att det endast var produktionsfasen som utreddes och inte de andra faserna i 
byggprocessen, då ämnet ansågs mest aktuellt inom produktionen efter de tidigare 
nämnda kampanjerna. Inom detta begränsades även studien till att intervjua och 
analysera ett antal företag och organisationer lokaliserade i och i närheten av Småland. 
Detta för att möjliggöra en djupare analys och kartlägga problemet i en mindre skala. 

1.5 Disposition 
Rapportens disposition redovisas i Figur 1.  

 

Figur 1. Rapportens disposition 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver de metoder som användes för att besvara frågeställningarna. För 
att erhålla så mycket information som möjligt valdes tre olika metoder för 
datainsamling.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Examensarbetet genomfördes som en form av fallstudie. En fallstudie innebär att en 
studie på en mindre grupp genomförs där ett så kallat fall kan vara en organisation eller 
en individ (Patel & Davidsson, 2011). Denna studie fokuserar på byggbranschen där 
diverse fall har undersökts. Fallen var olika stora företag i branschen. Studien utfördes 
främst kvalitativt bland annat genom intervjuer. Den utfördes även kvantitativt då 
statistik erhölls ur intervjumaterialet. Den data som användes var dels resultatet från 
intervjuerna som är kvalitativa data och dels kvantifierbara data i form av statistik. 
Kvalitativa data är enligt Patel och Davidsson (2011) mjuk data, det kan vara data från 
verbala analysmetoder av textmaterial och data från kvalitativa intervjuer. Kvantitativa 
data däremot är data som använder sig av numeriska uppgifter (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011).  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Detta avsnitt beskriver vilka metoder som har valts för att besvara de tre 
frågeställningarna. Kopplingen mellan frågeställningarna och de valda metoderna 
redovisas i figuren nedan (se Figur 2). 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
De tre metoder som valdes för att utföra studien var litteraturstudie, dokumentanalys 
samt intervjuer. Dessa tre metoder valdes för att erhålla så mycket information som 
möjligt, informationen har sedan analyserats och redovisats. Eftersom tre metoder har 
använts har arbetet blivit mer trovärdigt och genererat mer relevant fakta.  

2.3.1 Litteraturstudie 
Databaserna Scopus, ScienceDirect och Google Scholar användes för att hitta relevanta 
artiklar publicerade om ämnet. Dessa tre databaser ansågs mest lämpliga då de 
genererade användbar information samt var lätthanterbara. Eftersom ämnet är stort 
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lades fokus på att hitta artiklar om underrubriker till ämnet. De sökord som användes 
presenteras i Tabell 1 och förklaras i Tabell 2. 

Tabell 1. Sökord 
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Tabell 2. Förklaring färger 

 

 

Innehållet i artiklarna användes till att formulera bakgrund- och 
problembeskrivningskapitlet, samt teoretiskt ramverk. 

2.3.2 Intervjuer 
Intervjuer med ett flertal nyckelpersoner på olika företag genomfördes. Intervjuerna har 
genomförts ostrukturerat och med standardiserade frågor. I en intervju som genomförs 
ostrukturerad finns det stor plats att svara fritt på frågorna (Patel & Davidsson, 2011). 
Basintervjufrågorna har varit samma (se bilaga 1) och ställts i samma ordning i varje 
intervju oberoende av vem som var intervjuperson, detta gör det till en standardiserad 
intervju (Patel & Davidsson, 2011). Enligt Trost (2010) kännetecknas kvalitativa 
intervjuer av att enkla frågor genererar i innehållsrika och komplexa svar. Detta 
medförde att intervjuerna resultatet i ett brett material som analyserades och 
vidareutvecklades.  

2.3.3 Dokumentanalys 
Genom att analysera och undersöka olika dokument har nyttig information samlats in. 
Dokumenten som undersöktes i denna studie var statistik och policydokument. 
Informationen från dokumentanalysen genererade inte i ett resultat utan har stått som 
stöd. Dokumentanalys kan även kallas innehållsanalys och enligt Nationalencyklopedin 
(2018) används metoden för att ge en beskrivning av innehållet i olika texter, 
beskrivningen kan vara kvantitativ eller systematisk.  

2.4 Arbetsgång 
Nedan presenteras hur frågeställningarna besvarades med hjälp av de metodval som 
gjordes. Avsnittet beskriver i kronologisk ordning mer noggrant tillvägagångssättet för 
hur arbetet har varit.  

2.4.1 Litteraturstudie 
Innan problemet formulerades var det viktigt att läsa tidigare undersökningar och 
forskning. Tidigare undersökningar inom ämnet bidrog till att frågeställningarna kunde 
formuleras och avgränsningarna sättas för arbetet. Det som främst eftersöktes vid 
litteraturstudien var resultaten av tidigare studier och vilka fortsatta undersökningar 
som ansågs relevanta (Patel & Davidsson, 2011).  

Litteraturstudien gjordes för att få en bra helhetsbild av det aktuella ämnet och 
därigenom finna de problem och brister som finns inom området. Arbetsprocessen 
resulterade i den framtagna bakgrunden, problembeskrivningen samt 
frågeställningarna.  
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2.4.2 Intervjuer 
Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer. Sex stycken av dessa har genomförts med 
utgångspunkt i ett standardiserats frågeformulär (se Bilaga 1). Utifrån dessa 
standardiserade frågor har följdfrågor ställts.  

De sex personerna som har intervjuats arbetar på olika företag och har olika roller i 
dessa företag. Information om intervjupersonerna presenteras i Tabell 3. 

Utöver dessa sex intervjuer har två övriga intervjuer genomförts. Dessa intervjuer var 
inte av samma karaktär då de inte utgick från samma frågeformulär och var inte 
standardiserade. Intervjuerna genomfördes för att få allmän information om 
"#sistaspikenikistan" samt ledningssystem. I dessa intervjuer medverkade Sveriges 
Byggindustrier och en av talespersonerna till "#sistaspikenikistan" (se Tabell 3). 

Samtliga intervjuer spelades in med en applikation till mobiltelefonen. Efter 
intervjuerna transkriberades materialet digitalt och skickades till intervjupersonen för 
godkännande. Samtliga intervjupersoner erbjöds anonymitet i rapporten men avböjde.   

Tabell 3. Sammanställning av genomförda intervjuer 

 

2.4.3 Dokumentanalys 
De dokument som analyserades var främst statistik. Statistiken erhölls från Byggnads 
men också från några av de företag som intervjuades och sattes i korrelation med 
varandra.  

Andra dokument som analyserades är policydokument som tillhandahölls från de 
företag som skickat detta inför intervjuerna. Policydokumenten var handlingsplaner och 
likabehandlingsplaner. Dokumenten analyserades och jämfördes med andra företags 
policydokument. Utifrån dessa analyser ställdes även frågor relevanta till dokumenten 
under intervjuerna.  

2.5 Trovärdighet 
Som grund för detta arbete användes dokumentanalyser och litteraturstudier, dessa 
kräver en hög trovärdighet. Trovärdighet kan beskrivas med de två begreppen validitet 
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och reliabilitet. Patel och Davidsson (2011) menar att validitet är när vi undersöker det 
vi har för avsikt att undersöka. Patel och Davidsson (2011) beskriver också begreppet 
reliabilitet som graden av tillförlitlighet. För att styrka resultatet från litteraturstudierna 
lästes flera vetenskapliga artiklar inom ämnet. Fakta från de vetenskapliga artiklarna 
styrktes med statistik från dokumentanalyserna för att från flera håll erhålla liknande 
fakta.  

När det kommer till intervjuerna och att öka trovärdigheten för resultaten från dessa 
genomfördes flera intervjuer. Att intervjua flera personer med olika bakgrund, 
erfarenhet och företag gav ett mer tillförlitligt resultat som analyserades. Validiteten i 
intervjuerna ökades genom att tre oberoende personer fick godkänna intervjufrågorna. 
Detta för att undersöka om frågorna ställts rätt. Samtliga intervjuer spelades in med 
mobiltelefon, detta medförde att resultatet kunde kontrolleras flera gånger. I kvalitativa 
studier är begreppen validitet och reliabilitet så pass nära länkade till varandra att 
begreppet reliabilitet oftast inte används i de fallen (Patel & Davidsson, 2011).  

Dokumenten sattes i korrelation med varandra och därmed styrktes validiteten för 
dokumentanalysen. Dokumenten var företags policydokument och därför kunde inte 
reliabiliteten mätas. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel redovisar det teoretiska ramverket samt dess kopplingar till 
frågeställningarna. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara de tre frågeställningarna undersöktes olika teorier. Dessa teorier 
kopplades till frågeställningarna enligt Figur 3.  

 

Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och teori 

3.2 Social hållbarhet 
Social hållbarhet är en av tre delar i begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling 
har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Our common future". Enligt 
rapporten är hållbar utveckling den utveckling som möter de nuvarande behoven utan 
att kompromissa med framtida generationers möjlighet att möta sina behov. 
Nationalencyklopedin (2018) menar att social hållbarhet är när ett samhälle byggs 
genom att varje människas grundläggande behov tillgodoses. Dessa behov kan vara till 
exempel trygghet, hälsa och demokrati. Woodcraft (2015) förklarar social hållbarhet 
som en process som är till för att skapa en hållbar plats som förespråkar välmående, 
detta genom att förstå vad människorna behöver från de platser där de bor och arbetar. 
Under den senaste tiden har det varit stort fokus på de två andra delarna i begreppet 
hållbar utveckling, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, men Colantonio m.fl (2009) 
menar att social hållbarhet vunnit erkännande de senaste åren och allt större fokus läggs 
ner. Littig och Grießler (2005) definierar social hållbarhet som relationen mellan 
naturen och samhället.  

3.2.1 Jämställdhet 
Social hållbarhet går att dela in i mindre underkategorier. För att besvara 
frågeställningar i denna studie är jämställdhet den aktuella kategorin. Begreppet 
jämställdhet innebär att män och kvinnor har samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter i alla områden (Nationalencyklopedin, 2018). Nationalencyklopedin 
(2018) menar också att jämn könsfördelning är när båda könen representeras med minst 
40%. År 1979 antogs den första lagen gällande jämställdhet, lagen om jämställdhet 
mellan män och kvinnor i arbetslivet (Nationalencyklopedin, 2018). Denna lag ersattes 
i början av 90-talet av jämställdhetslagen. Jämställdhetslagen ersattes i sin tur 2009 av 
diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen innehåller förbud mot trakassering av en 
annan människa. Detta innebär att om en arbetsgivare får reda på att det har förekommit 
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trakasserier på arbetsplatsen är denne skyldig att utreda detta. Jämställdhet är en viktig 
faktor när en människa bestämmer sig för att lita på en annan människa eller inte. Cho 
(2016) menar att könsdiskriminering påverkar både kvinnors och mäns förtroende. Cho 
(2016) argumenterar också för att jämställdhet mellan könen är viktigare för det sociala 
förtroendet än vad de socioekonomiska faktorerna är. Förenta nationerna (2017) menar 
att jämställdhet är en grundläggande mänsklig rättighet men även en nödvändig grund 
för en fredlig, hållbar och välmående värld.  

3.2.2 Heterogena grupper 
Att försöka definiera de generella skillnaderna mellan manligt och kvinnligt beteende 
är svårt, än mindre att avgöra om de är biologiskt eller socialt betingade (Boschini, 
Muren & Persson, 2013). Studier visar att könsblandade grupper bidrar till en bättre 
arbetsmiljö. Detta styrker Sandkull (refererad i Lander & Wik, 2012) som menar att 
samverkan blir större i könsblandade grupper vilket i sig leder till ökad trivsel och bättre 
arbetsmiljö.  

Sandström (2014) skriver i sin uppsats om huruvida könsblandade grupper är 
effektivare än homogena grupper. Hon beskriver diverse teorier kopplade till hur olika 
grupper beter sig och hur de genomför tilldelade uppgifter, och därefter vilken typ av 
grupp som, enligt teori, är effektivast (Sandström, 2014). Thylefors (refererad i 
Sandström, 2014) menar att det är viktigt med mångfald av kompetenser och 
erfarenheter för att kunna få ett bredare informationsunderlag med fler perspektiv, 
vilket i sin tur ökar kvaliteten på problemlösningar och beslut på sikt. Dock finns 
negativa effekter av en heterogen könssammansättning på kort sikt, som att det 
uppkommer tidskrävande motsättningar vilket ger en sämre atmosfär inom gruppen 
(Thylefors refererad i Sandström, 2014). Kanter (refererad i Sandström, 2014) 
argumenterar för att könssammansättningen spelar roll för hur människor agerar och 
beter sig på arbetsplatsen samt hur de bemöts. Kanter (refererad i Sandström, 2014) 
vidareutvecklar att det dominerande könet sätter gränser för möjligheter gentemot 
minoriteten och att de avgör hur deras kompetens bedöms, vilket ofta är att 
kompetensen i det fallet går obemärkt eller stigmatiseras. Vidare påstås det att 
könsblandade grupper interagerar mer än homogena grupper vilket innebär att 
innovationsnivån är högre hos heterogena grupper (Jehn, Northcraft & Neale refererad 
i Sandström, 2014). Sandström (2014) drar slutsatsen att dynamiken ändras inom en 
könsblandad grupp, uppgiftseffektiviteten blir bättre och arbetsmoralen högre. 

3.3 Machokultur 
Definitionen för macho är ”en man som överskattar eller överdriver sin manlighet” 
(Svenska Akademiens ordlista [SAOL], 2015). Tillämpas detta inom arbetslivet kallas 
det för machokultur. Begreppet står för självsäkerhet, kaxighet och ses som en 
framhävning av traditionella manliga beteenden och attribut (Bäcklund & Gripenberg, 
2015). Sverige är ett av de ledande länderna för jämställdhet men bilden av en 
machokultur lever fortfarande kvar menar Bäcklund och Gripenberg (2015). Detta kan 
bero på att den är djupt rotad i samhället och påverkar unga mäns maskulinitet. 
Ytterligare en teoretisk slutsats är att homofobi är en del av machokulturen, där en 
tydlig gräns sätts mellan vad som är manligt och omanligt (Kimmel, 1996). Kimmel 
(1996) menar dessutom att begreppet har starka kopplingar till makt, vilket i sig ger en 
trygghet för dem som har privilegier att ingå i machokulturen. Faktumet att en kultur 
bildas leder till att människor förenas och skapar en distinktion till andra (Hastrup, 
2010). De som inte uppfyller kraven för kulturbildningen får inte ingå, det är det som 
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sker inom machokulturen. Människor, främst kvinnor, exkluderas för att de inte 
uppfyller de maskulinitetskrav som ställts upp, den kulturella identiteten är då viktig 
för att känna samhörighet, vidareutvecklar Hastrup (2010). 

3.4 Ledningssystem 
Ledningssystem kan definieras på många sätt. Enligt standarden ISO 9000:2000 
definieras ett ledningssystem som ”ett system att fastställa policys och mål och att 
uppnå dessa mål”. Ett annat sätt att definiera ett ledningssystem är genom arbetssätt och 
konkreta arbetsverktyg, som utgör en helhet i en organisation, det behövs vidare för att 
värderingar inom ett företag ska bli en del av kulturen (Bergman & Klefsjö, 2001). 
Vidare talas det om integrerade ledningssystem för att förbättra prestanda inom kvalitet, 
miljö, arbetsmiljö och säkerhet, och på så vis maximera fördelar inom företag 
(Beckmerhagen, Berg, Karapetrovic & Willborn, 2003). Beckmerhagen et al. (2003) 
menar vidare att det kan vara svårt att integrera en ledningssystemspolicy och samtidigt 
underhålla den i en organisation, än vad det är att skapa en på förhand. Olika 
ledningssystem har dessutom olika syften, ett arbetsmiljöledningssystem har i syfte att 
minska arbetsmiljöers negativa inverkan på arbetare (Lundh, 2002). En integration 
måste därmed ta hänsyn till de olika systemens syften för att skapa ett så optimalt 
ledningssystem som möjligt. Det är numera även vanligt att integrera kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö till ett verkningssystem kallat KMA-ledningssystem. Detta för att dra så 
många fördelar som möjligt av systemet (Lundh, 2002). De systemen som är aktuella 
för detta arbete är ISO 9 001, ISO 14 001 samt OHSAS 18 001. Under 2018 ersätts 
OHSAS 18 001 med ISO 45 001 som är inriktad speciellt på arbetsmiljö (Swedish 
standard institute, 2018). Eftersom detta system följer samma struktur som ISO 9 001 
och ISO 14 001 kan övergången från OHSAS 18 001 till ISO 45 001 vara lätt (Swedish 
standard institute, 2018).  

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Samtliga teorier är viktiga för att förklara och beskriva det stora begreppet social 
hållbarhet. Det finns en koppling mellan begreppet social hållbarhet och jämställdhet. 
Jämställdhet är en del i social hållbarhet och det är därför svårt att enbart beröra ett av 
dessa begrepp. Hand i hand med jämställdhet ligger begreppen machokultur och 
heterogena grupper som påverkar eller påverkas av jämställdheten på ett företag inom 
byggbranschen.   

Ledningssystem kan kopplas till social hållbarhet och är viktig att beskriva för att 
besvara arbetets frågeställningar. Hur de olika teorierna är sammankopplade redovisas 
i Figur 4.  

 

Figur 4. Koppling mellan valda teorier
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4 Empiri 
Nedan presenteras den insamlade empirin. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer (Se 
Tabell 3) och resultatet från dessa presenteras nedan. 

4.1 Social hållbarhet 
Mia Adelöf, HR-ansvarig på Blue Wall Construction [Blue Wall], anser att social 
hållbarhet är att inkludera fler på arbetsplatsen. Hon tillägger att det är ett stort begrepp 
och att det finns många nivåer av det. Blue Wall använder sig av arbetsmiljöplaner i 
alla pågående projekt. För att främja de anställdas utveckling använder de sig av 
medarbetarsamtal och kompetensplaner. Adelöf berättar att de med hjälp av dessa 
planer kartlägger både yrkesarbetares och tjänstemäns behov. På frågan om företaget 
ser på arbetskraft som en helhet eller om varje individ belyses svarar Adelöf att de 
försöker belysa varje individ. Adelöf berättar dock att ju större företaget blir desto 
svårare blir det på grund av större uppdelningar mellan tjänstemän och yrkesarbetare. 
Även om företag i byggbranschen vill säga att de är platta organisationer är byggvärlden 
hierarkisk menar Adelöf, därför blir det lätt uppdelningar mellan yrkesarbetare och 
tjänstemän. Adelöf menar att hon tycker att skolorna har mycket att göra för att 
byggbranschen ska ses som attraktiv för alla. 

Anna Åkerstedt, personalsamordnare på Peab Jönköping, förklarar social hållbarhet 
som att alla ska vara välkomna. Åkerstedt anser att social hållbarhet är stort och 
svårdefinierat. Peab använder sig av arbetsmiljöplaner och de har blanketter till nästan 
allt. Åkerstedt menar att arbetsmiljön på Peab har blivit bättre tack vare dessa blanketter 
och att säkerheten har ökat. Däremot har den psykosociala arbetsmiljön inte förbättrats 
så markant. Peab arbetar med arbetsmiljö, de har en fokusvecka där de diskuterar bland 
annat språkbruket på företaget. De lägger fokus på att samma typ av vårdat språk som 
används hemma bör användas på arbetet. De använder också kompetensplaner och de 
har ett helt system med dessa. På Peab har de en jämställdhetsplan och Åkerstedt 
berättar att de har stött på fall där det har krävts en åtgärd, de hade då samtal och 
utbildande möte med berörda individer, den berörda personen fick en erinran. Alla 
liknande händelser protokollförs på Peab. Åkerstedt berättar att hon främst ser 
arbetskraft som en helhet men också är mån om individen. Hon påstår att 
byggbranschen behöver arbeta vidare på den sociala arbetsmiljön för att vara 
välkomnande för alla. 

Anna Arlbrandt, VD, på Byggkompaniet definierar social hållbarhet som att rätt 
material används, att företaget har en bra logistikkedja men också att personalrelaterade 
frågor står högt i fokus. Social hållbarhet är också att det finns en god hälsa och 
arbetsmiljö på företaget. På Byggkompaniet använder de främst arbetsmiljöplaner för 
att minimera risker för personalen, den generella arbetsmiljön har inte blivit bättre med 
hjälp av dessa planer menar Arlbrandt. Samtidigt arbetar de med utvecklingsplaner och 
medarbetarsamtal. På frågan om hur byggbranschen upplevs generellt svarar Arlbrandt 
att byggbranschen är under så pressade marginaler, fokus måste ligga på att rätt person 
är anställd för rätt position. De rekryterar efter kompetens och fokuserar på att ha rätt 
person på rätt plats. Sveriges Byggindustrier används som ett stöd.  

Daniel Lyckvik, områdeschef på Fristad Bygg [Fristad], säger att han tycker att social 
hållbarhet är att alla ska må bra efter dagens slut, både fysiskt och psykiskt. Det ska inte 
spela någon roll om det handlar om en kvinna eller man. De arbetar med 
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arbetsmiljöplaner på Fristad och Lyckvik anser att antalet arbetsskador har minskat med 
hjälp av dessa. De arbetar också med kompetensplaner som följs upp under 
medarbetarsamtal. Jämställdhetsplaner är en viktig del i Fristad. Lyckvik säger att han 
ser arbetskraft i helhet men att individen ändå syns. Lyckvik anser att byggbranschen 
är manligt dominerat men under utveckling, han anser även att byggbranschen ligger 
sist inom utvecklingen. Det finns hjälpmedel nuförtiden så att alla ska kunna arbeta 
inom byggbranschen.  

Leif Forsell, VD på Asplunds Bygg [Asplunds], förklarar social hållbarhet som att det 
inte ska ske någon särbehandling och att samtliga aktörer i företaget ska behandlas lika. 
De använder sig av arbetsmiljöplaner i alla projekt och oftast är dessa planer 
skräddarsydda till de större projekten och standardiserade för de mindre menar Forsell. 
Han menar också att dessa planer är ett bra instrument för att samverka med alla aktörer 
på en arbetsplats. På Asplunds har de utvecklingsplaner och kompetensplaner som de 
arbetar med i samband med medarbetarsamtalen. Forsell berättar att han ser 
arbetskraften som en helhet, han tillägger att även om de inte har många kvinnor 
anställda så är det ändå en helhet. Forsell anser att byggbranschen är under utveckling 
och på god väg att jämnas ut, dock anser han att utvecklingen sker i den takt som är 
möjlig. Det tar flera år innan utbildningen är klar och erfarenheten som krävs har 
erhållits menar Forsell.  

Andreas Saltin, affärschef på NCC i Jönköping definierar social hållbarhet som att rätt 
byggmaterial används och att produktionen inte slösar på energi. På NCC använder de 
nya arbetsmiljöplaner vid varje projekt och de har även arbetsmiljöplaner för kontoren. 
Saltin anser inte att dessa planer i sig har förbättrat arbetsmiljön på företaget utan att 
det är förståelsen för vad dokumenten innebär som gör att arbetsmiljön förbättras. Saltin 
berättar att de på NCC har medarbetarsamtal en gång om året och uppföljningsmöten 
vid behov. På medarbetarsamtalen stämmer de av varje anställds utvecklingsplan. 
Saltin berättar också att han tycker de har en bra helhet på NCC samt att de har ett 
kvinnligt nätverk som kallas Stella. Han tillägger att han anser att branschen är manligt 
dominant men att de på NCC arbetar mycket med dessa frågor och han ser stor potential 
till att bli en mer jämställd bransch.  

4.2 Jämställdhet 
När det kommer till frågan om företaget själva anser att de är jämställda svarar Adelöf 
på Blue Wall att de är det. Blue Wall är ca 80 anställda och av dessa är det Adelöf själv 
och en tjänsteman till som är kvinnor.  Om det enbart är siffran som visar fördelningen 
mellan män och kvinnor på företaget är Blue Wall medvetna om att det inte är jämställt 
(se Tabell 4). Dock säger Adelöf att jämställdhet kan ses på olika sätt och de är 
jämställda i att alla har lika värde. De arbetar kontinuerligt i jämställdhetsfrågan. 
Företaget använder sig av en jämställdhetsplan. Till den finns en handlingsplan kopplad 
som beskriver hur företaget går till väga vid eventuella händelser av diskriminering. 
Adelöf tycker inte att normer och stereotyper utgör ett hinder för ett jämställt företag. 
Att det är brist på kvinnor i byggbranschen, det är Adelöf säker på, hon kan dock inte 
säga om det påverkar arbetet då de aldrig varit fler kvinnor på företaget. Adelöf berättar 
att de inte arbetar med kvotering för att få in fler kvinnor utan när de annonserar ut en 
tjänst riktar den sig till alla. Adelöf ser inte byggbranschen som könsuppdelad.  

Peab i Jönköping har ca 130 anställda, Åkerstedt anser inte att de är jämställda. De 
arbetar kontinuerligt i jämställdhetsfrågan och hon tycker att det är en brist på kvinnor 
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i byggbranschen. Åkerstedt anser att normer och stereotyper är ett hinder för att ett 
företag ska bli jämställt. Det sker ett kontinuerligt arbete och ett konkret exempel är att 
de på Peab i Jönköping arbetar med könskvotering för att få in fler kvinnor i företaget. 
Detta sker endast i samband med skolpraktik då hälften av platserna ges till män 
respektive kvinnor. Övrig rekrytering och praktikrekrytering är kompetensbaserad. 
Åkerstedt ser inte byggbranschen som könsuppdelad.  

Byggkompaniet har 89 anställda, av dessa 89 är det sammanlagt fem kvinnor. Arlbrandt 
anser inte att de är jämställda ur en statistisk synpunkt (se Tabell 4). De lägger fokus på 
att de ska ha samma fördelning kvinnor på kollektivsidan som på den gymnasiala 
byggutbildningen. De arbetar inte med kvotering och de försöker få in fler kvinnor i 
företaget genom APU-elever och genom ett nära samarbete med 
gymnasieutbildningarna inom bygg i Jönköping och Nässjö. Där menar Arlbrandt att 
de hela tiden arbetar med hur olika kompetenser kan fångas upp och attrahera fler 
kvinnor till företaget i och med att hon känner att det inte finns många kvinnor att välja 
på. De tar hjälp av Sveriges Byggindustrier i jämställdhetsarbetet. Arlbrandt anser inte 
att normer och stereotyper utgör ett hinder för jämställdhet och hon ser inte branschen 
som könsuppdelad. Arlbrandt menar att det är mer vanligt förekommande än ovanligt 
att det finns med minst en kvinna. 

Fristad har ca 100 anställda och av dessa är det sju kvinnor. Lyckvik anser inte att de är 
jämställda om det enbart är den procentuella siffran som undersöks. Lyckvik tycker inte 
att normer och stereotyper utgör ett hinder för jämställdheten. På Fristad sker ett 
kontinuerligt arbete med jämställdhet och arbetet sker främst vid rekrytering men också 
då deras jämställdhetsplan revideras årligen. Det är en brist på kvinnor i byggbranschen 
menar Lyckvik. Dock kan han inte säga hur det har påverkat arbetet då de inte varit fler 
kvinnor tidigare. Fristad arbetar inte med kvotering, de försöker få in fler kvinnor i 
företaget genom att ta in APL-elever från skolorna. De tar även hjälp från Sveriges 
Byggindustrier och deras nätverk. Det är färre kvinnor än män som söker till 
byggutbildningarna och Lyckvik menar därför att det är en ojämn könsfördelning redan 
i skolorna.  

Asplunds Bygg har 107 anställda i Jönköping, Skövde och Falköping. Av dessa 107 är 
de fem kvinnor.  Forsell menar att jämställdhet kan värderas på olika sätt och ur ett 
genusperspektiv är de inte jämställda (se Tabell 4), han tillägger dock att de är 
jämställda tack vare sin platta organisation och korta beslutsvägar. Han nämner vidare 
att de är aktiva i frågan och har en jämställdhetsplan som de vid tidigare tillfällen har 
analyserat för fortsatt arbete. På Asplunds är de idag färre kvinnor anställda än vad de 
har varit, Forsell berättar att de tidigare haft fler kvinnor men de har då varit anställda 
inom administration och inte produktion. Forsell tror inte att det har med normer och 
stereotyper att göra utan att det snarare handlar om kompetensförsörjning. Han menar 
att det inte är så många kvinnor som utbildar sig i närområdet och anser att det är brist 
på kvinnor. De arbetar inte med kvotering.  

På avdelningen NCC Jönköping är de ca 850 anställda. Jönköping är huvudkontoret för 
ett stort område där Växjö, Skövde och Kalmar också räknas in. I just Jönköping är 
fördelningen ca fem kvinnor av 25 tjänstemän i produktionen. Saltin anser att de är ett 
jämställt företag i avseende att de ständigt arbetar med dessa frågor och arbetar lika 
oberoende av kön, etnicitet etc. Han tillägger att de inte är framme där de speglar 
samhället. På NCC i Jönköping är det idag fler kvinnor anställda än vad de har varit 
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tidigare. På frågan om Saltin anser att det är brist på kvinnor är han kluven, han menar 
att bland de yngsta i företaget är det lika många kvinnor som män i företaget. Dock 
anser han att de äldre i företaget inte är lika jämställda. På frågan om NCC använder 
sig av kvotering svarar Saltin att han tycker det är fel sätt att bygga upp en jämställdhet. 
Han tillägger dock att om de väljer mellan en man och en kvinna med likvärdig 
kompetens väljer de oftast kvinnan. På NCC får de in fler kvinnor i företaget genom 
praktikplatser från högskolan.  

Tabell 4. Könsfördelning på företagen 

 

4.3 Heterogena grupper 
Åkerstedt säger att män och kvinnor är olika, och att det märks när fler kvinnor kommer 
in i ett mansdominerat projekt, kulturen på byggarbetsplatsen förändras snabbt. Hon 
menar att arbetsplatsen blir bättre och att det är många som tycker likadant.  

Arlbrandt berättar att på Byggkompaniet har det blivit en bättre jargong och attityd i 
takt med att det har anställts fler kvinnor på företaget. Arlbrandt säger även att blandade 
grupper skulle förbättra dynamiken och välmående på företaget.  

Lyckvik bekräftar detta och säger att blandade grupper förbättrar arbetsmiljön på 
företaget. Han förtydligar att blandade grupper oftast har olika bakgrunder och 
kompetenser och detta leder till trevligare och mer kreativa arbetsplatser.  

Forsell på Asplunds tycker också att det blir en skillnad i arbetsmiljön när det är fler 
kvinnor på arbetsplatsen, det blir ett annat tonläge i det allmänna pratet.  

Övriga respondenter kommenterar inte ämnet. 

4.4 Machokultur  
På Blue Wall arbetar de mot machokultur, detta har varit på initiativ av Adelöf själv. 
Hon berättar att de använder sig av ett spel som kampanjen "Stoppa Machokulturen" 
har tagit fram. Adelöf tror att machokulturen är kopplat till olika generationer, hon 
förtydligar att de yngre har ett annat synsätt och ett annat tänk och att de tillsammans 
med den äldre generationen blir den bästa kombinationen. Hon berättar att 
machokulturen har avtagit under de senaste åren, både hos dem och hon har hört samma 
sak från kollegor i branschen.  

Åkerstedt berättar att hon inte anser att machokulturen är ett problem på Peab men hon 
tycker att det bör ske ett arbete mot det i förebyggande syfte. De har både ett internt 
arbete mot kulturen och Åkerstedt arbetar personligen med att motverka kulturen. 
Åkerstedt anser att machokulturen har avtagit under de senaste åren och ett konkret 
exempel är att på Peab är det sällan diskussioner om föräldraledighet längre. 
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Byggkompaniet har inte problem med machokulturen i någon större utsträckning, 
Arlbrandt medger dock att hon tror att det kan finnas en viss machokultur kvar och att 
det måste sättas en stämpel på vad som är acceptabelt.  På Byggkompaniet fokuserar de 
mer på grundvärderingarna i företaget och att de ska påvisa att vissa saker inte är 
acceptabelt att uttala sig om utan att det blir stötande. Arlbrandt tror att machokulturen 
har en tydlig koppling med företagets värderingar. Arlbrandt tycker att machokulturen 
har avtagit och när företaget startade var de endast en kvinnlig anställd och enligt henne 
har det blivit stor skillnad i företaget efter att det anställts fler kvinnor.  

På Fristad har machokulturen varit ett problem tidigare men inte så mycket idag. De 
arbetar kontinuerligt mot machokulturen och enligt Lyckvik har detta arbete dragit 
igång efter krav från samhället och drivits vidare av tjänstemännen. Machokulturen har 
avtagit i företaget menar Lyckvik och det har märkts av till exempel genom att det inte 
finns bilder på halvnakna kvinnor i personalbodarna längre.  

Forsell på Asplunds berättar att han tycker att machokulturen har varit ett problem på 
företaget, han menar att ibland blir tonläget högt. De arbetar mot machokulturen genom 
att de tar tag i dessa händelser direkt. Forsell tycker att machokulturen har varit ett större 
problem ute på byggarbetsplatsen än bland tjänstemännen på kontoret. Enligt Forsell 
har machokulturen avtagit under den senaste tiden och han tror att det kan vara en 
generationsfråga, de yngre som kommer in har ett annat synsätt på jämställdhet.  

Saltin på NCC i Jönköping berättar att machokultur är en av företagets fokusfrågor. 
Han menar att de nästintill har en nolltolerans mot machokultur. Saltin upplever 
egentligen inte att det finns en machokultur i företaget men berättar om en tidigare 
incident och jämför med nuläget. Han anser att det kan vara en generationsfråga och 
menar att machokulturen på företaget har avtagit under de senaste åren. Skulle det 
uppstå ett ärende på grund av machokultur tar de på NCC tag i det direkt och har samtal 
med de berörda personerna.  

4.5 Ledningssystem 
Blue Wall är mitt uppe i arbetet där de implementerar ett ledningssystem, Povel. Detta 
system är enligt Adelöf mer skräddarsytt för företagets verksamhet och kommer att 
skapa ett gemensamt vägledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Tidigare 
har de haft separata ledningssystem och dylikt för de olika kategorierna men har nu valt 
att kombinera allting i Povel, detta svarar även på frågan om de arbetar generellt med 
ledningssystem eller utifrån olika perspektiv.  

På Peab arbetar de med verksamhetsledningssystem och har det för allting. Åkerstedt 
hänvisar till KMA-anställda på företaget som ansvarar för att rutiner följs. I fråga om 
de har ett generellt ledningssystem eller arbetar utifrån de olika perspektiven svarar 
Åkerstedt att de har ett stort system kallat Navet som gäller för Peab i hela Sverige. 
Däremot finns alla delar i små sidospår inom Navet. Ledningssystemet är anpassat till 
företagets visioner och värderingar som är att skapa något med den erhållna 
erfarenheten samt med ett visst nytänkande och ett samhällsansvar. 

Povel används även på Byggkompaniet. Arlbrandt berättar att de använder det som ett 
ramverk. I Povel har de samlat företagets alla policys och strukturer och där har de 
också mallar för hur projektpärmar ska se ut ute på byggarbetsplatsen etc. Arlbrandt 
skulle inte säga att de har anpassat Povel efter just Byggkompaniet men hon menar att 
det ska vara tillgängligt för de anställda.  
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Lyckvik på Fristad berättar att även de arbetar med Povel som har anpassats till 
företaget, och menar att deras Povel bygger på ISO-standarderna vilket innebär att det 
är lätt att certifiera sig om viljan finns. Inom Povel har de olika perspektiv som de 
arbetar utifrån, Lyckvik säger att de har olika dokument samlade där.  

På Asplunds är de certifierade i ISO 9 001 och 14 001. Forsell sitter själv i ett arbete 
där han uppdaterar och omcertifierar sig enligt dessa standarder. De håller på att 
omcertifiera sig från OHSAS 18 001 till det nya systemet. Han menar att de har anpassat 
ledningssystemen efter sin organisation genom att de har tänkt igenom vilka 
värderingar de har inom företaget, även deras verksamhetssystem är kopplat till detta.  

NCC i Jönköping är ISO-certifierade i både miljö och kvalitet. Företagets 
verksamhetssystem är kopplat till ISO-certifieringen och företagets värderingar. Saltin 
berättar att ledningssystemet är invävt i alla företagets processer och att alla 
kvalitetsdokument bygger på att de ska följa företagets policy.  

4.6 Sista spiken i kistan 
#Sistaspikenikistan startades av Emmelie Renlund och Cajsa Winge. Rörelsen föddes 
efter att liknade rörelser startat i andra branscher. Winge berättar att det redan var känt 
att byggbranschen brottades med sexism. Hon menar att rörelsen kanske en gång för 
alla kan ge bevis till dem som tvivlar på att det faktiskt finns problem.  

Winge nämner att efter att rörelsen startade är det flera av de stora byggföretagen som 
har fokuserat på frågan och lyft den i sitt arbete. Det finns fortfarande tvivlare menar 
hon men det är få som inte har berörts och överlag har rörelsen fått goda och seriösa 
reaktioner.  

På frågan om det är flest kvinnor som blir utsatta för diskriminering och trakasserier 
svarar Winge att det är likt resten av samhället där kvinnor är de som blir mest utsatta, 
hon tillägger dock att detta färgas av anmälningsbenägenheten. Att machokulturen är 
så pass stark tyder också på att det är svårare för en man att berätta om denne blivit 
utsatt för liknande händelser.  

Winge anser att machokulturen inom byggbranschen förs vidare från den äldre 
generationen till den yngre. Hon nämner också att den yngre generationen har en 
benägenhet att ifrågasätta invanda normer och könsstereotyper.  

4.7 Sveriges Byggindustrier 
Christer Lindheim, företagsrådgivare på Sveriges Byggindustrier i Jönköping, tycker 
att machokulturen i byggbranschen har avtagit under de senaste åren. Han menar dock 
att det tar lång tid att bryta en kultur som har funnits i så pass många år. Lindheim 
nämner att för flera år sedan, då kvinnor började söka sig till byggbranschen handlade 
det snarare om finansiering. Han menar att det diskuterades kring att det krävdes 
separata omklädningsbodar för kvinnor och män etc.  

Aniola Blomberg, administratör på Sveriges Byggindustrier, menar att den allmänna 
jargongen förbättras med blandade grupper med en mix av åldrar och kön. Hon håller 
med att om att blandade grupper presterar bäst.  Blomberg tycker att om fler kvinnor 
ska arbeta inom byggbranschen måste skolorna och utbildningarna marknadsföra sig 
mer.  
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Povel är ett styrsystem utvecklat av Sveriges Byggindustrier säger Lindheim. Povel 
riktar sig till mindre och medelstora företag och fungerar som ett hjälpmedel för 
dokumenthantering och liknande. Han menar att Povel ska underlätta för företagen som 
väljer att arbeta med systemet.  

Lindheim påstår att de arbetar aktivt med frågor angående diskriminering men det är ett 
arbete som inte syns. När Avsiktsförklaringen nämns erkänner Lindheim att han inte 
har kunskap om den, det är Sveriges Byggindustriers verkställande direktör som har 
skrivit under dokumentet.  

4.8 Sammanfattning av insamlad empiri 
Nedan sammanfattas empirin i samma följd som det teoretiska ramverket för att med 
respondenternas ord beröra samma begrepp. I kapitel 5.1 Analys presenteras empirin 
mer djupgående. 

Intervjupersonerna har skilda åsikter kring social hållbarhet. Samtliga företag arbetar 
med arbetsmiljöplaner och kompetensplaner/utvecklingsplaner. Svaren skiljer sig även 
i fråga om hur byggbranschen upplevs rent generellt ur ett socialt hållbart perspektiv.  

I fråga om jämställdhet anser hälften att de är jämställda, men inte ur ett 
genusperspektiv. De resterande intervjupersonerna svarar att de inte är jämställda. 
Samtliga respondenter säger att de arbetar kontinuerligt med jämställdhetsfrågan och är 
enade om att det behövs fler kvinnor i branschen. Majoriteten av respondenterna anser 
inte att normer och stereotyper utgör ett hinder för jämställdhet, Åkerstedt anser dock 
att det utgör motstånd. Peab i Jönköping är det enda av de intervjuade företagen som 
arbetar med könskvotering, dock endast vid skolpraktikplatser. Samtliga 
intervjupersoner utom Forsell svarar nej på frågan om de ser branschen som 
könsuppdelad.  

Flera intervjupersoner kommer in på effekten av heterogena grupper och menar att 
könsblandningen är till fördel. Arlbrandt säger att jargonen och attityden blivit bättre 
och får stöd av resterande i påståendet att arbetsmiljön blir bättre. Ytterligare 
kommentarer är att det är de olika bakgrunderna och kompetenserna som leder till att 
arbetsplatserna blir trevligare och mer kreativa, och att män och kvinnor är olika och 
att det märks av i projekt.  

På hälften av företagen används Povel som ledningssystem. Peab har ett system som 
kallas Navet. NCC och Asplunds är certifierade i ISO 9 001 och 14 001 och jobbar 
utefter det. Eftersom Povel bygger på ISO-standarder menar Lyckvik att det är lätt att 
certifiera sig om ambitionen finns. Samtliga intervjupersoner förutom Arlbrandt säger 
att ledningssystemen är anpassade efter företagen.  

Alla företag jobbar mot machokultur i olika stor utsträckning och anser att den har 
avtagit. Vissa respondenter kommenterar att de på företaget har haft problem med 
machokulturen men att det är bättre idag och flera tror att det är en generationsfråga. 
Lindheim säger att de arbetar aktivt med frågan men att det inte är ett arbete som syns 
utåt. 

Winge anser att byggbranschen brottas med sexism och att #sistaspikenikistan lett till 
att företag tagit tag i frågan. Hon säger att det är flest kvinnor som blir utsatta men att 
machokulturen gör det svårare för män att erkänna att även de blir felbehandlade. 
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5 Analys och resultat 
Detta kapitel presenterar analys och resultat av den insamlade empirin i relation till det 
teoretiska ramverket. Analysen gjordes på intervjumaterial och jämförelser gjordes 
mellan de intervjuade företagen. Utifrån analysen besvaras frågeställningarna i 
resultatkapitlet. De genomförda intervjuerna resulterade i fem diagram som redovisar 
den kvantitativa data som erhållits. En sammanställning av dessa redovisas i Tabell 5.  

Tabell 5. Sammanställning av svar på ja/nej frågor 

 

5.1 Analys 
Analysen delas in i underrubriker efter det teoretiska ramverket och empirin för att 
lättare finna kopplingar mellan dessa.  

5.1.1 Social hållbarhet  
De 6 standardiserade intervjuerna inleddes med en fråga om vad social hållbarhet på 
byggarbetsplatsen är för respondenten. Detta för att begreppet är stort och olika 
tolkningar kan göras och på så vis redogörs vilket perspektiv respektive respondent 
fokuserar på. Teoretiskt finns diverse beskrivningar av social hållbarhet, till exempel 
en process som bidrar till en hållbar plats som förespråkar välmående och hälsa genom 
realisation av människors behov, eller som koppling mellan natur och samhälle. De 
skilda svaren från respondenterna enas med de vida definitionerna. Två respondenter 
inleder svaren med att begreppet är stort, medan två andra talar om rätt byggmaterial 
som i sin tur kan kopplas till hälsa.  

Medarbetarsamtal nämns av alla respondenter utom Åkerstedt, däremot antas även Peab 
arbeta med detta. Medarbetarsamtalen ska vara ett sätt för alla medarbetare att få 
uttrycka sina åsikter och sitt välmående inom företaget, att få känna sig självsäkra i sitt 
arbete och kunna göra skillnad för den sociala arbetsmiljön. Under dessa samtal kan 
även eventuell diskriminering utryckas. Detta kan teoretiskt kopplas med definitionen 
välmående och hälsa förknippat med social hållbarhet. 

Figur 6 och 7 visar att samtliga intervjupersoner och dess företag använder sig av 
arbetsmiljöplaner, arbetsvillkor och utvecklingsplaner. Detta har med lagkrav att göra, 
det ska finnas arbetsmiljöplaner i alla projekt. Ett genomgående svar bland 
respondenterna är att dessa dokument inte har bidragit till att göra arbetsmiljön på 
arbetsplatsen bättre. Trovärdiga källor påvisar att ändringar i dessa planer har gjorts för 
att arbetsmiljön ska förbättras men en slutsats av detta är att det inte har skett i praktiken. 
Däremot nämner vissa respondenter att bland annat arbetsskador har minskat med hjälp 
av dessa dokument, men det har inte påverkat jämställdhetsfrågan.  
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Figur 5. Svarsfördelning 

 

Figur 6. Svarsfördelning 
Vidare ställdes frågan huruvida respondenterna ser arbetskraft i helhet eller individer, 
samt om de har mycket kontakt med sina yrkesarbetare. Tre av intervjupersonerna har 
svarat att individen belyses, varav två av dessa menar att det även finns en helhet och 
att ett arbete för individens välmående sker. Adelöf vidareutvecklar att det är svårt att 
kunna fokusera på individen ju större företaget blir och den hierarkiska fördelningen 
blir tydligare. Detta medför då att kontakten försämras och att fokus istället läggs på 
helheten. Forsell och Saltin, högt uppsatta i respektive företag, har inte lika mycket 
direktkontakt med sina yrkesarbetare som de övriga intervjupersonerna, vilket kan vara 
varför de ser arbetskraften som helhet. Detta medför att gemenskapen inom företagen 
är viktig, alla intervjupersoner nämner det i sina intervjuer och berättar hur de arbetar 
för den (se Bilagor 2-7). Återigen kan detta kopplas till en av definitionerna av social 
hållbarhet, välmående.  

Hur byggbranschen upplevs ur ett socialt hållbart perspektiv varierar. Samtliga 
respondenter är eniga i att byggbranschen är under utveckling och att utvecklingen är 
välbehövlig. Några svarar att den är manligt dominerad, men eftersom de flesta 
företagen har sett en ökning av antal kvinnor som söker sig till branschen kan detta leda 
till att jämställdheten ökar i samma takt. 

5.1.2 Jämställdhet 
Som Figur 8 visar anser hälften av företagen att de är jämställda, detta beror på att de 
har olika definitioner av vad begreppet innebär. Den teoretiska benämningen är att 
kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i alla områden. 
Nästintill alla respondenter har olika definitioner av begreppet, bland annat att det 
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innebär att alla behandlas lika, att de har korta beslutsvägar i företaget och att det 
möjliggörs för både kvinnor och män att arbeta på företaget bland annat genom skilda 
omklädningsbodar. På grund av detta har vissa företag svarat att de är jämställda trots 
att de inte har en jämn könsfördelning.  

Majoriteten av respondenterna anser att det är en brist på kvinnor i företaget och för att 
få in fler kvinnor i branschen arbetar företagen på olika sätt. Åkerstedt på Peab i 
Jönköping är den enda som arbetar med kvotering, dock endast med skolpraktikplatser. 
Saltin anser att det är fel sätt att bygga en jämställdhet på. Resterande respondenter 
nämner att de tycker kvoteringsprincipen är fel angreppsätt på problemet.  

Att normer och stereotyper skulle vara ett hinder för jämställdheten på arbetsplatsen är 
det inte många av respondenterna som tycker. De menar istället att problemet ligger i 
att få kvinnor söker sig till byggutbildningarna. En slutsats som kan dras är att 
byggutbildningarna behöver marknadsföra sig mer mot kvinnor.  

 

Figur 7. Svarsfördelning 

5.1.3 Heterogena grupper 
Det finns statistik på att blandade grupper presterar bättre och många av respondenterna 
bekräftar detta. Blomberg säger att blandade grupper presterar bäst. Forsell nämner att 
de har haft fler kvinnor på företaget tidigare. Idag är de ca 5% kvinnor och han anser 
att när fler kvinnor finns på företaget blir det en bättre jargong. Lyckvik och Arlbrandt, 
med ca 7% respektive ca 6% kvinnor på företagen tycker också att arbetsmiljön blir 
bättre med fler kvinnor. En slutsats som kan dras av detta är att de företagen som har 
en högre andel kvinnor har uttryckligen sagt att detta har bidragit till en bättre 
arbetsmiljö. Eftersom Asplunds är de enda som berättar att de har varit fler kvinnor 
tidigare anses Forsell därför pålitlig i sitt svar.  

Studier visar att heterogena grupper har en bättre dynamik och att både effektiviteten 
och arbetsmoralen när en uppgift ska lösas blir bättre. Detta bekräftar Arlbrandt då hon 
berättar att dynamiken på företaget har blivit bättre ju fler kvinnor de har anställt.  

5.1.4 Machokultur  
Machokultur är fortfarande ett problem på vissa arbetsplatser och de flesta företagen 
arbetar emot det (se Figur 9). På många företag har machokulturen varit ett stort 
problem tidigare. Adelöf, Forsell, Winge och Lyckvik anser att detta kan ha att göra 
med att olika generationer har olika synsätt och värderingar. Teoretiskt kan 
machokulturen beskrivas som att traditionella manliga beteenden och attribut framhävs. 
Detta kan kopplas samman med att företagen tror det är en fråga om generation och 
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tradition. En slutsats som kan dras av svaren från samtliga intervjuer är att 
machokulturen har avtagit under de senaste åren.  

När det kommer till frågan om initiativtagandet av arbetet mot machokulturen svarar 
företagen olika. Adelöf började själv med arbetet medan Lyckvik menar att det kom 
som ett krav från samhället. De kampanjer som berör ämnet kan vara den bidragande 
faktorn till att företagen väljer att arbeta mot machokulturen.  

En annan slutsats som kan dras är att endast ett av företagen som arbetar mot 
machokulturen använder sig av fackliga organisationer i sitt arbete. Övriga företag 
arbetar mot kulturen med samtal och policys.  

 

Figur 8.  Svarsfördelning 

5.1.5 Ledningssystem 
Som Figur 10 visar arbetar samtliga respondenter med ledningssystem för arbetsmiljö. 
En slutsats som kan dras efter intervjuerna är att de tre största medverkande företagen 
är certifierade inom ISO 9 001 och ISO 14 001, dessa berör dock inte arbetsmiljö. De 
tre mindre företagen arbetar alla med Povel. Som Lindheim berättade är Povel riktat till 
mindre och medelstora företag och detta kan intervjuerna bekräfta. Lyckvik berättar att 
deras Povel bygger på ISO-standarder. Av respondenterna är det få som uttryckligen 
säger att de arbetar med ett ledningssystem speciellt inriktat på arbetsmiljö, OHSAS 18 
001 som nu byts ut till ISO 45 001.  

Anledningen till att svarsfördelningen ser ut som Figur 10 visar trots att inte alla nämner 
ledningssystem specifikt för arbetsmiljö kan vara att frågan tolkats fel. Ett nytt 
cirkeldiagram som visar hur svaren egentligen ser ut presenteras i figur 11  

 

Figur 9. Svarsfördelning 
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Figur 10. Reviderat cirkeldiagram 
En slutsats av detta är att två av sex företag jobbar med ett ledningssystem speciellt 
inriktat på arbetsmiljö. De flesta fokuserar endast på kvalitet och miljö.  

Eftersom flera av företagen är certifierade inom ISO 9 001 och ISO 14 001 kan en 
eventuell certifiering i ISO 45 001 i teorin vara okomplicerad då systemen följer samma 
struktur.  

Ett genomgående svar från samtliga respondenter är att de har anpassat 
ledningssystemen efter respektive företags värderingar och visioner.  

5.2 Resultat 
Nedan presenteras resultatet från analysen.  

5.2.1 Frågeställning 1 
Hur man kan arbeta med social hållbarhet ur ett genusperspektiv på 
byggarbetsplatsen? 

Resultaten från intervjuerna påvisar att det finns flera sätt att arbeta med social 
hållbarhet. Företag arbetar med arbetsmiljöplaner på grund av lagkrav. 
Arbetsmiljöplanerna har bidragit till att minska arbetsskador men har inte förbättrat den 
allmänna arbetsmiljön på företagen.  

Samtliga respondenter berättar att de har årliga medarbetarsamtal på företagen och 
dessa samtal kan bidra till ett välmående och en självsäkerhet bland anställda.  

Utöver arbetet som kan ske på arbetsplatsen redovisar intervjumaterialet att aktiviteter 
på fritiden kan medföra en bättre social hållbarhet. Dessa aktiviteter kan vara "team-
building" och tillställningar vid diverse högtider. Syftet med dessa aktiviteter är att 
skapa en gemenskap som vidare skapar en social hållbarhet.  

För en ökad social hållbarhet kan nätverk inom företagen vara en bra lösning. Nätverken 
behöver inte vara riktade mot enbart kvinnor utan kan fungera som en 
kommunikationsportal för samtliga anställda på företaget. 
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5.2.2 Frågeställning 2 
Vilka ledningssystem finns på byggarbetsplatsen för att behandla bristen på social 
hållbarhet ur ett genusperspektiv? 

Intervjumaterialet påvisar att det finns flera olika ledningssystem som används ute på 
byggarbetsplatsen. Det mest förekommande i intervjuerna är det vägledande 
ledningssystemet Povel.  

Ett par respondenter använder OHSAS 18 001 som är ett ledningssystem speciellt 
inriktat på arbetsmiljö och en respondent nämner Navet. 

Det nya ledningssystemet ISO 45 001 är speciellt inriktat på arbetsmiljön på 
arbetsplatsen och detta kan i framtiden bidra till en social hållbarhet.  

5.2.3 Frågeställning 3 
Hur kan machokulturen förändras på byggarbetsplatsen? 

Enligt svaren från intervjuerna har machokulturen minskat under de senaste åren och 
det är inte ett lika påtagligt problem på företagen som tidigare. Samtliga respondenter 
arbetar aktivt mot machokulturen och det syns inga tecken på att detta arbete kommer 
upphöra. Fackliga organisationer kan användas för arbetet.  

Flertalet respondenter menar att machokulturen handlar om generationsfrågor och att 
den äldre generationen har ett mer traditionellt synsätt än den yngre generationen. 
Utefter detta kan det förutspås att machokulturen och det traditionella synsättet kommer 
fasas ut med den äldre generationen.  

5.3 Koppling till målet 
Frågeställningarna bidrog till att uppfylla målet genom att de låg till grund för 
utredningsarbetet. Med hjälp av frågeställningarna samlades relevant fakta in och 
analyserades för att sedan uppfylla målet.  

Intervjuerna visade att det sker ett kontinuerligt arbete med jämställdhetsfrågan ute i 
byggbranschen. Företagen arbetade med social hållbarhet med hjälp av 
arbetsmiljöplaner och ledningssystem. Det kontinuerliga arbetet har inneburit att 
machokulturen inom branschen avtagit under de senaste åren.  

Trots arbetet är branschen långt ifrån jämställd och det krävs mycket marknadsföring 
och fortsatt arbete för att byggbranschen ska ses som attraktiv för alla. Intervjuarbetet 
visade att det finns ett stort engagemang och driv att uppnå detta.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultaten, metodval, begränsningar och slutsatser, sist 
redovisas förslag på vidare forskning.   

6.1 Resultatdiskussion 
Arbetet uppnår god validitet eftersom byggarbetsplatsen har undersökts ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Utöver de frågeställningar som huvudsakligen skulle utredas 
har fler faktorer undersökts.   

I efterhand hade frågeställningarna omformulerats då svaren på de nuvarande 
frågeställningarna inte var användbara i praktiken. Resultatet från dessa 
frågeställningar var för grundläggande för att komma med ny information. Därför har 
fler faktorer undersökts vilket har medfört att analysen anses mer relevant än resultatet.  

All insamlad empiri kommer från intervjuer. Materialet från intervjuerna anses 
trovärdigt på det sättet att det har spelats in, transkriberats och sedan analyserats. Med 
transkriberingen har materialet kunnat analyseras och kontrolleras flera gånger. 
Intervjuerna genomfördes med flera personer som arbetar på olika företag, i olika roller. 
Det var en jämn ålders- och könsfördelning bland respondenterna vilket har gett fler 
perspektiv. Samma frågor ställdes i samma ordning vid varje intervju och resultatet från 
dessa anses giltigt. Skulle samma undersökning genomföras på samma sätt skulle 
likvärdigt resultat uppnås.  

Vid intervjuerna har frågan ställts om hur mycket kontakt den berörde har med 
yrkesarbetarna. Detta för att stärka validiteten i dennes svar om hur det faktiskt ser ut 
på byggarbetsplatsen.  

Efter genomförd undersökning kan det konstateras att flera olika definitioner finns för 
begreppen social hållbarhet och jämställdhet. När analysen har gjorts har materialet 
analyserats utefter författarnas definitioner. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna var väl valda för detta arbete. Dokumentanalysen som gjordes på bland 
annat statisk och policydokument, användes till grund för att formulera frågor till 
intervjuerna. Litteraturstudien krävdes för att formulera problembeskrivningen. 

Intervjuerna krävdes för att skapa en så vid bild av byggbranschen som möjligt. Olika 
företag och yrkesroller har gjort att en kartläggning av läget har kunnat göras. Med hjälp 
av intervjuerna har en trovärdig bild av byggbranschen skapats. Med inspelningar har 
intervjumaterialet kunnat analyseras upprepat.  

En metod som kunde ha använts är enkätundersökning. Till skillnad från intervjuerna 
hade svaren varit korta och inte lika givande som med personliga intervjuer. Med 
personliga intervjuer kunde följdfrågor ställas och otydligheter klargöras. Även 
intervjupersonen gynnas av intervjuer då de kan argumentera för sina svar. 

Hade intervjuerna enbart utgått från det standardiserade formuläret, utan följdfrågor, 
hade undersökningen tappat viktig information och utrymme för feltolkningar hade 
funnits.  
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En annan metod som kunde ha använts är fria intervjuer men dessa hade inte kunnat 
analyseras. Svaren från dessa intervjuer hade varit skilda och omöjliga att jämföra, 
därför valdes denna metod bort i början av studien.  

6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna som gjordes har fungerat som stöd i studien. Eftersom enbart 
produktionsfasen har analyserats är resultaten inte generaliserbara på hela 
byggprocessen.  

Företag med kontor i Småland och närområdet valdes för att kunna göra en djupare 
analys och för att kunna kartlägga problemet lokalt. Företagen som har medverkat har 
även kontor i övriga delar av landet och därför kan en generalisering av resultatet göras.  

Flera olika yrkesroller i olika företag har intervjuats, samtliga har dock varit tjänstemän 
och därför erhålls enbart ett tjänstemannaperspektiv. Under samtliga intervjuer har 
frågan om hur mycket kontakt personen i fråga har med själva yrkesarbetarna ställts. 
Detta för att erhålla pålitliga svar.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Problembeskrivningen belyser olika problemfaktorer vilket även märks i intervjuerna 
då respondenterna har olika syn på byggbranschens brister.  

 Den rådande machokulturen som finns i branschen har avtagit under de senaste 
åren. Många anser att kulturen kan kopplas med den äldre generationens mer 
traditionella synsätt, jämfört med de yngres. I framtiden kommer machokulturen 
fasas ut till följd av yngre generationer och arbetet som företag och fackliga 
organisationer gör.   

 Begreppet jämställdhet definieras olika i byggbranschen. I denna studie 
definieras begreppet som könsfördelningen. Då många företag anser sig vara 
jämställda trots ojämn könsfördelning kan en slutsats dras att jämställdhet kan 
tolkas på olika sätt. 

 Det finns flera sorters ledningssystem i byggbranschen för att reglera den 
sociala hållbarheten. Många företag arbetar med ramverk medan andra väljer att 
certifiera sig enligt ISO-standarder. Samtliga ledningssystem går att anpassa till 
företagets värderingar.  

 Arbetet för att uppnå en social hållbarhet kan ske på olika sätt. Många företag 
väljer att arbeta med "team-building" och tillställningar vid bland annat 
högtider. Någon form av nätverk för anställda på företaget som kan fungera som 
en kommunikationsportal kan främja den sociala hållbarheten.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka varför det inte är fler 
kvinnor som söker sig till byggutbildningarna redan på gymnasienivå. 

Denna studie undersöker endast produktionsfasen och vidare forskning hade kunnat 
undersöka hur resterande delarna i byggprocessen ser ut när det gäller social hållbarhet.  

I denna studie är det endast kvinnor som fortfarande arbetar i byggbranschen som 
medverkar. Det hade även varit intressant att intervjua kvinnor som lämnat branschen 
och ta reda på varför de har gjort det.  
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Namn: Företag: 

Ålder: Erfarenhetsår i branschen: 

Yrkesroll: Intervjunummer: 

 Ja     Nej 

Är arbetsmiljöplaner och arbetsvillkor något ni på företaget arbetar mycket med? 

Arbetar ni med utvecklingsplaner?   

Anser Ni att Ni är ett jämställt företag? 

Är machokultur något som ni jobbar emot? 

Arbetar ni med ledningssystem för arbetsmiljö (ISO-standarder)? 

1. Vad är social hållbarhet på byggarbetsplatsen för er?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Varför har utvecklingen av social hållbarhet på arbetsplatsen inte kommit längre trots 

förändringar inom arbetsmiljöplaner och arbetsvillkor?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

På vilket sätt är Ni/är Ni inte ett jämställt företag? (Normer och stereotyper som utgör hinder?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sker det ett kontinuerligt arbete med jämställdhet eller läggs fokus på ämnet enbart när det 

behövs? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Är samtliga anställda på företaget involverade i arbetet för jämställdhet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Är machokulturen ett problem på er arbetsplats? Hur märks det av? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur arbetar ni för att motverka machokulturen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Namn: Företag: 

Ålder: Erfarenhetsår i branschen: 

Yrkesroll: Intervjunummer: 

Har det märkts av att machokulturen har ökat eller avtagit under de senaste åren? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vilka standarder följs och på vilket sätt är de anpassade till företagets visioner och 

värderingar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Arbetar man generellt med ledningssystem (ur ett brett perspektiv) eller utifrån olika 

perspektiv – ex. genus, arbetsmiljö, säkerhet osv.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ser du branschen/företaget/byggarbetsplatsen som könsuppdelad? Eller ser du endast 

arbetskraft i helhet alternativt individer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur upplever Ni byggbranschen rent generellt ut ett socialt hållbart perspektiv? Ex. manligt 

dominant eller jämställt, under utveckling osv. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Intervju med Mia Adelöf på Bluewall 
12/3-18  
Intervju gjord av Sigrid Gustavsson och Amra Lukac 
MA= Mia Adelöf 
SG= Sigrid Gustavsson 
AL= Amra Lukac 

SG: Vi har lite ja/nej frågor, och sen så kommer vi hoppa lite med följdfrågor och sånt. 

MA: Jajemän 

AL: Men vi tänkte även, bara ta lite grundinfo om dig så vi har skrivit upp ditt namn och att 
du jobbar på bluewall men jag tänker ålder och hur länge du har arbetat i branschen. 

MA: Ja, Jag är 34 och jag har varit i branschen i nio år. 

SG: 9 år, okej. Perfekt. 

AL: Bara så vi har lite koll liksom. Sen får du gärna, om du vill vara anonym så får du bara 
säga till. Annars tänkte vi om det är okej att vi använder ditt namn i rapporten. 

MA: Ja, kommer ni skicka över någon granskning först eller? 

SG: Ja vi kommer transkribera det här så fort som möjligt och så kommer vi skicka det till 
dig. 

AL: om ni vill så kan vi ju skicka med rapporten sen också men det kommer bli en lång 
rapport bara så du vet.  

MA: Ja men det är alltid kul och se vad ni kommer fram till så är det okej så tar jag jättegärna 
del av det här. 

SG: definitivt. Det gör vi 

AL: Men då kanske vi kan sätta igång. 

SG: Då är första frågan ’Är arbetsmiljöplaner och arbetsvillkor något ni på företaget arbetar 
mycket med?’. 

MA: Ja, det gör vi ju, arbetsmiljöplaner är ju, det ska ju finnas i varje byggprojekt, gör det ju. 

SG: Bra. Och sen, ja ’vad är social hållbarhet på byggarbetsplatsen för er?’. Överlag liksom? 

MA: Ja, social hållbarhet är väl ingenting som vi har en riktig inriktning på idag, utan så som 
jag ser det social hållbarhet är ju egentligen att inkludera fler på arbetsplatsen. Exempelvis så 
har vi haft en väldigt stor invandringsström, exempelvis ha en hållbarhet för det, att ta hand 
om alla dem som kommer och som behöver jobb. Och där är ju inte vi riktigt framme, där har 
inte vi satt fokus än.  

SG: Är det något ni kommer fokusera på framöver? Något som ni vet? 
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MA: Ja, alltså allting som kan utveckla branschen är ju positivt just eftersom det är ju 
arbetskraftsbrist på bygg, så kan man då liksom få in fler tillsammans med ett arbete i social 
hållbarhet så är ju det bara positivt.  
 
SG: Härligt. ’Arbetar ni med utvecklingsplaner?’. 
 
MA: Ja, kompetensplaner men det antar jag att ni menar? Ja det gör vi ju, så vi kartlägger ju 
både yrkesarbetarna och tjänstemännens behov. Dels då vad det är för lagkrav, på vissa är det 
ju lagkrav på. Och sen även då vad som är för att främja deras anställning.  
 
SG: Jättebra. ’Anser ni att ni är ett jämställt företag?’ 
 
MA: Ja, det tycker jag väl. Vi är ju jämställda i att vi behandlar alla lika och det tycker jag att 
vi har gjort sen start faktiskt och att vi fortsätter med det. Sen så är vi ju väl medvetna om att 
vi inte har lika många kvinnor som män i branschen. Så där ligger vi ju efter men det är inte 
så lätt och få tag på kvinnor i branschen heller faktiskt.  
 
SG: Men har ni något speciellt som utmärker att ni är ett jämställt företag, eller om man 
tänker på vilket sätt är ni ett jämställt företag?  
 
MA: Nej det är ju att alla ska ha ett värde att alla i sig ska värderas lika mycket oavsett om det 
är en chef som säger det eller en träarbetare så är deras åsikter lika mycket värda. Och sen att 
vi även försöker beakta folks, om dom har fysiska svårigheter eller psykiska svårigheter att ta 
del det i arbetsplaneringen.  
 
AL: Men hade ni, hade du ansett att normer och stereotyper utgör ett hinder för att kunna bli 
ett jämställt företag? Det där med att kvinnor inte ska jobba på byggarbetsplatser och lite sånt.  
 
MA: Nej alltså egentligen nej det tycker jag inte. Det möts, det är ju säkert väldigt olika i 
branscherna men det vi har fått till oss lite här, att dom kvinnorna som vi haft här, som har 
varit på byggena som är NFK, eller APU eller sådana här saker så upplever inte dem på något 
sätt att de åsidosätts för att dem är kvinnor. Däremot har vi ju, och det har jag pratat med 
kollegor om och som är rätt vanligt, en slags omvänd diskriminering som vi måste ta tag i. 
Det här med att dom, många manliga träarbetare eller betongarbetare eller projektledare, 
gärna vill hjälpa till lite för mycket när det är en tjej. Att det är det tänket.  
 
AL: Fast är inte det lite av att då att det är en stereotyp att kvinnor inte klarar av, att dom då 
anser att det är det?  
 
MA: Ja men det är ju just det, fast det är ju inte det här liksom ”lilla gumman du ska nog inte 
göra det här”. Den tycker jag inte är mycket på något utav de företagen som jag har varit i 
kontakt med utan problemet är ju det här liksom att sluta hjälpa. Liksom att hon ska kämpa 
lika mycket som en kille i samma ålder. Så att det är ju mer det och det kan vara lite ”smörj 
innan polletten faller ner” för dom menar väl men det blir fel så att det är ju snarare det än att 
dom får klapp på huvudet att dem inte klarar någonting. Så att det är ju det jag ser är 
utmaningen liksom, att dem inte ska hjälpa. För då blir det på något sätt att de diskriminerar 
gymnasielärlingarna eller någonting som kommer som är killar, att dem får minsann bära alla 
säckarna eller dem får minsann göra det här medans tjejerna kanske dom försöker att ” ska jag 
hjälpa till eller ska jag..” liksom dem är mycket mer där så då på det sättet.  



Bilaga 2 

 
AL& SG: Ja precis  
 
AL: men hur hanterar ni det? Eller hanterar ni det? 
 
MA: Det är ju samtal, vi får ju prata om det. Det är så vi får hantera det för att 
uppmärksamma det för att det är ju det som är, många tänker ju inte på det, utan det bara 
kommer. 
 
SG: Kommer per automatik. 
 
MA: Ja så då får man prata om det och trycka hela tiden på att alla ska behandlas lika. Från 
sina förutsättningar då men. 
 
SG: Bra  
 
AL: Då kan vi gå vidare. ’Sker det ett kontinuerligt arbete med jämställdhet eller läggs fokus 
på ämnet enbart när det behövs?’.  
 
MA: Nej vi har ju den här årliga lönekartläggningen och då försöker vi ju även se över hur det 
är fördelat med kvinnor och män och sen så försöker vi vi även utvärdera via 
utvecklingssamtalen då hur folk känner sig bemötta och sånt och sen så har vi ju nu precis har 
vi ju dragit igång ett större arbete med detta då vi ska skicka ut sådana här 
medarbetarundersökningar och lite sådant för att fånga upp det som kanske inte vill eller 
vågas säga under utvecklingssamtalen så att vi får in anonym input på dem.  
 
AL: Så det är någonting man jobbar med kontinuerligt? 
 
MA: Ja, det är det ju.  
 
SG: ’ Är samtliga anställda på företaget involverade i det här arbetet med jämställdhet, alltså 
är alla medvetna om att det sker ett arbete?’  
 
MA: Inte i så stor utsträckning som vi skulle vilja och det är det vi hoppas med att få ut den 
här medarbetarenkäten varje år, att det hela tiden kommer pusha på att bland annat 
jämställdhet då men det är ju även andra fokusområden då för att på det sättet liksom ta upp 
det så att man tänker på det och sen via samtal också. Vi har ju samtal både med 
tjänstemännen och yrkesarbetarna i grupp då vid sidan om deras medarbetarsamtal. Så att där 
får ju vi också fånga upp det.  
 
AL: Men vilka är det som faller ur den gruppen då som jobbar med det? Är det dem som är 
ute på konstruktion eller är det folk inom tjänstemännen? 
MA: som? 
 
AL: Som inte är involverade i det arbetet för jämställdhet. Det vi pratade om precis, är 
samtliga anställda på företaget involverade i det arbetet så svarade du att ”det inte är i så stor 
utsträckning som ni hade velat”. Men jag tänker vilka är det som inte är lika involverade i 
det? 
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MA: Det är ju tjänstemän och yrkesarbetare som är ute i produktion isåfall. Så dom är svårare 
att fånga upp och det har ju mycket med just det här fysiska bemötandet, att man inte kommer 
åt dem lika mycket. Så det är ju också någonting som vi medmedarbetarundersökningen sen 
ska återkoppla och gå igenom ute på arbetsplatserna så att inte bara det blir en rapport utan 
man ska jobba med resultatet men då måste vi ha ett resultat och jobba med. Så att det är det 
vi har sett att dom är, och det är ju det som hela tiden är risken i både bygg och anläggning det 
är ju att dem grupperna som är ute dom lever i sin värld mycket lättare och det vill man ju 
förhindra liksom man vill ju på något sätt att dem förstår att det är ju ett företag oavsett om 
det är huvudkontoret och ni har eran arbetsplats här så är det ju samma ledningssystem och 
samma värderingar. Så det är ju det vi märker att vi måste lägga mer fokus på. Det är lätt att 
det missas.  
 
AL: Men har ni mycket kontakt med dom då? 
 
MA: Ja dels är det ju tjänstemännen härifrån, här sitter ju cheferna då som är cheferna för 
produktionen, att dem ska vara ute mer och sen även då jag i min roll som HR och sedan 
KMA ska vara ute mer. Och vara fysiskt på arbetsplatsen, och inte bara att vara närvarande 
och ha det här ”nu ska vi prata om det här” utan bara vara där, vara tillgänglig. Det har vi 
också märkt men någonting vi har sett undersökningar på hjälper väldigt mycket för att känna 
sig inkluderad. Så det behöver inte vara ett syfte alltid att man är där men bara liksom att man 
är där tillgänglig helt enkelt.  
 
SG: Det är ju jättebra, verkligen. 
 
AL: väldigt bra. För vi var inne lite på er hemsida och tittade med information och lite vilka 
man kan kontakta och så och då såg vi att majoriteten av er som arbetar är ju män på 
kontaktlistan och det är bara en av sex arbetsledare som är kvinna och noll av alla som är 
platschefer, entreprenadchef. Jag tänkte, hur ser statistiken ut på företaget, eller just här då, är 
det stor skillnad eller är det liksom att det ändå är rätt jämt även fast det inte märks av på 
hemsidan?  
 
MA: Du menar bland yrkesarbetarna och så också eller?  
 
AL: Nej jag tänker väl mer här på företaget bland er 
 
MA: Nej det är ju bara jag och den tjejen på hemsidan som är kvinnor på Bluewall. Vi är dem 
enda. 
 
AL: Men om man tänker med dem yrkesarbetarna då, är det också stor skillnad där? 
 
MA: Ja det är bara män.  
AL: bara män. 
 
MA: Ja, det är bara män. Vi har ju haft, jag tror av alla APU-elever så har vi nog haft en tjej, 
och av NFK så har vi nog också bara haft 3, och då brukar vi ta in 2-4 varje år. Så att det har 
ju mycket med att göra med att det är majoriteten män, även i utbildningarna. Det har ju bygg, 
Bäckadal och dem här haft problem med, jag tror att förra året hade dem, jag tror att det var 4 
i hela Jönköpings län på bygg- och anläggning som var tjejer som sökte. Då går ju inte alla tre 
år, utan då är det ju oftast någon som hoppar av också.  
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AL &SG: Jo precis 
 
MA: Så att det är väldigt stort, redan där är det väldigt stor skillnad. 
  
AL: Men om man, man hade väl kunnat säga då att det är en brist på kvinnor i princip på 
arbetsplatsen? 
 
MA: Ja det är det ju.  
 
AL: Känner ni att det märks av bland arbetarna? 
 
MA: Märks av, det ska ju inte vara någon skillnad egentligen. Men det är ju svårt att säga 
eftersom vi inte har haft majoriteten kvinnor och vi har inte haft 10 yrkesarbetare på 
arbetsplatsen så vi har inte så mycket att jämföra med. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska 
besvara det ”om det märks av”. Vad det är du åsyftar isåfall?  
 
AL: Ja det var det jag tänkte gå vidare ifall det hade varit fler kvinnor i företaget innan. 
 
MA: Ja, nej det har det inte. Det har tyvärr alltid varit väldigt skralt med det. 
 
AL: Men tycker ni att det påverkar arbetet?  
 
MA: Nej som sagt, vi har ju inget att jämföra med, vi har ju inte haft kvinnor. Men det är ju 
liksom ingen som skulle motsätta sig om det var mer kvinnor, alltså även bland 
yrkesarbetarna för det har vi haft diskussioner om, utan det är mer att det inte finns. Det är 
faktiskt så krasst. 
 
AL: Men hur jobbar man då för att få in fler kvinnor på arbetsplatsen? Är det liksom att man 
skickar ut en tjänst eller? 
 
MA: Ja, alltså vi skickar ju ut en tjänst och den riktar ju sig till alla. För att det är väldigt svårt 
att rikta den till bara till kvinnor för då kan det ju bli lite diskriminering på det andra sättet.  
 
SG: ja då blir det åt andra hållet istället 
 
MA: Så att det är ju så vi gör, vi hanterar ju annonser och sökande som alla andra. Oavsett om 
det är en kvinna eller man.  
AL: så ni har även på arbetsplatsen då har ni inget sådär att man försöker involvera fler 
kvinnor i något arbete utan man bara skickar ut, man ser alla som jämlika ändå liksom? 
 
MA: Ja 
 
SG: Men machokultur, är det något som ni jobbar emot då? 
 
MA: Ja, på det sättet att vi har haft diskussioner om det. För där har ju faktiskt Byggnads och 
det är väl Stockholms Byggmästareförening, dom har ju den här ”Stoppa machokulturen” som 
vi har lyft några gånger och dem har ju även ett litet spel som vi har då gått igenom och sånt 
och där har vi gått igenom det i första hand med tjänstemännen nu då men vi ska gå igenom 
det en gång till med tjänstemännen. Sen är ju tanken att vi ska få ut det på arbetsplatserna. 
Men det är ju absolut någonting som man ska ta tag i mer men än så länge har vi inte märkt 
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att det är något stort problem men här är det ju så att vi gärna vill förbi komma det. Att när det 
kommer in att man inte upptäcker det då. Men det är absolut någonting man ska ta mer tid på 
tror jag.  
 
SG: Men då kan man säga att ni motverkar det genom att ha dem här spelen någon gång 
ibland och prata om det liksom? 
 
MA: Ja samtalen gör ju väldigt mycket, man får chans att briefa och så har vi ju en  
NB-grupp som vi också tar upp hur läget är på byggena och sådana saker och då återkopplar 
ju dem till mig från folk som får vara anonyma om dem vill det. Så där har vi ju också en 
kanal då.  
 
SG: Har det märkts av att machokulturen har ökat eller avtagit? 
 
MA: Jag tycker att den har avtagit. Jag tycker som sagt inte att det är jättemycket på 
arbetsplatserna. Jag upplever det inte bara hos oss utan även när man pratar med kollegor i 
branschen att det har avtagit. 
 
SG: överlag då 
 
MA: Ja. Bara man pratar mer om det och det är unga nu som är, dom har ett annat tänk och så 
där så jag tycker att det har avtagit, det tycker jag.  
 
AL: Så du skulle kunna påstå att det är, det har med ålder att göra också liksom hur man ser 
på saker och ting? 
 
MA: Jag tror att det delvis har det  för den generationen som kommer nu, alltså dom har ett 
annat synsätt, de har ett annat tänk och det är inte så att dem äldre på något sätt inte är 
upplysta heller men dom är uppfostrade i en annan skola, så är det faktiskt. Men dem är 
absolut öppensinnade nu och dem påverkas ju av dem yngre också. Samtidigt så är dem yngre 
är ju individualister på ett annat sätt än vad de som kanske är 50+, dem är ju mer massan om 
man säger laget och massan. Medans ju fler individualister som kommer in ju fler nytänkare 
blir det ju som vågar sticka ut lite granna. Så att jag tror det är en kombination faktiskt, och 
jag tror att de båda kompletterar varandra väldigt bra, faktiskt. Jo men delvis är det ju ålder 
men sen så är det ju ett mer upplyst samhälle alltså man har ju mycket lättare och ta till sig 
information, hela tiden med sociala medier eller vad som helst så att jag tror det är lättare och 
få en överblick om samhället och vad som händer idag än vad det var för kanske bara 10-20 år 
sen. 
 
AL &SG: Ja precis 
 
SG: Men, arbetar ni med ledningssystem för arbetsmiljö? 
 
MA: Ja det är precis det här arbetet vi har dragit igång nu  
 
SG: Ja så det är alltså dem standarderna och ledningssystem ni har börjat med? 
 
MA: Ja så vi har precis nu i februari då dragit igång någonting som heter Povel som är då ett 
ledningssystem som baserar sig på ISO-systemen då, både OSA och ISO 14000 och 19000. 
(9000?)Miljö, kvalitet och arbetsmiljö, som är då utvecklat av Sveriges byggindustrier så det 
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riktar sig speciellt då mot bygg- och anläggning. Som gör att det är lite mer skräddarsytt och 
det har vi precis dragit igång just för att ha ett gemensamt vägledningssystem för kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. Innan har det ju varit miljö har vi ju haft ledningssystemet ”svensk 
miljöbas”. Att vi har varit miljödiplomerade och kvalitetssystemet har ju bara varit internt 
kvalitet liksom vissa styrdokument. Och likadant med arbetsmiljö har ju varit en 
arbetsmiljöhandbok men man känner ju att man vill knyta ihop det lite för allting hänger ju 
ihop, det är väldigt svårt att bara prata miljö och inte blanda in kvalitet och arbetsmiljö. Och 
likadant arbetsmiljö utan något miljötänk det blir också sådär så att jag tror att det kommer 
göra rätt mycket faktiskt. Så vi har precis börjat med det, första mötet hade vi i februari här nu 
så det är väldigt färskt.  
 
AL: Ja men det är bra 
 
MA: Ja det ska bli spännande. 
 
SG: Då har vi redan gått in lite på nästa fråga men arbetar man generellt med ledningsystem 
eller utifrån olika perspektiv? Då att man har något speciellt perspektiv där man arbetar för 
genus, eller arbetsmiljö eller säkerhet? Men då kopplar ju ni ihop det. 
 
MA: Ja i POVEL så ska allt knytas samman, just för att vi har känt 
 
SG: Så ni har inte ett till den och en till den osv?  
 
MA: Just nu har vi ju det egentligen eftersom vi inte är färdiga med Povel, men det är ju det 
vi har känt att eftersom vi har vuxit rätt mycket under en kort period så måste vi ha ett större 
grepp om det för att i våra huvuden speciellt vi som har varit på företaget så länge så är vi 
fortfarande det här lilla företaget. Men nu har vi ju faktiskt växt lite så vi är ju faktiskt inte 
bara 15 personer längre så vi är ju några fler. Så då måste man ju ta tag i dem här sakerna mer 
och knyta samman det. Så vi själva har känt att det har varit svår att ha en sammanhållning i 
det. Så det hoppas vi att Povel blir lite lättare att ha en röd tråd genom allting. Så det blir 
logiskt liksom.  
SG: Ser du branschen eller företaget som könsuppdelad eller ser du endast arbetskraft i helhet 
alternativt individer? 
 
MA: Oj vilken jättelång fråga 
 
SG: Om man börjar då; ser du branschen som könsuppdelad?  
 
MA: Nej jag gör inte det. 
 
SG: Det är ju väldigt positivt att höra. Om man ser endast en arbetskraft i helhet eller om man 
tittar på varje individ.  
 
MA: Ja alltså man ska ju belysa varje individ och det tycker jag vi försöker göra samtidigt så 
är det ju väldigt lätt att det blir uppdelningar tjänstemän och yrkesarbetare. Den uppdelningen 
är ju mycket lättare att det blir lite ”vi och dem”. Det har vi märkt att det har blivit ju mer vi 
har växt. För när vi var mindre så var det ju alla men nu så är det ju att, ja vi har ju vissa 
yrkesarbetare och arbetsledare som kanske inte har varit här på huvudkontoret på över ett år, 
för dom har inget syfte eller uppgift här utan dem är ute på arbetsplatsen och där märker vi ju 
mer liksom att det kan bli fraktioner och det är ju någonting som vi får ta till oss och försöka 
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ha ett mer, alltså att inkludera mycket mer frekvent för att vi har ju dem här, två, en julfest 
och en sommarfest där alla får chans att träffas då och det gör ju jättemycket just att alla ska 
få träffas för att en del hoppar ju från arbetsplatser och då blir det ju lite knepigt när dem inte 
har träffat några som är anställda på samma bolag. Så stora är vi inte att det skulle vara 
omöjligt att alla vet vem den andre är. Så att det märker vi att det kommer ju mycket snabbare 
ju fler vi blev, just den uppdelningen. Där är det byggservice, yrkesarbetare, där är 
produktion, entreprenadservice eller ja sådär så att det är ju någonting man märker att man får 
jobba mer med att verkligen att alla ska ses som ett företag så på den sidan är det lätt att det 
blir problem.  
 
SG: Jo men det är förståeligt.  
 
AL: Men hur hade man kunnat förebygga det, att det inte blir alltför stor uppdelning? 
 
MA: Ja det är en jättebra fråga, och jag tror ju mycket på det här att många från 
huvudkontoret ska vara ute och vara närvarande, plus då att vi fortsätter med att vi har två 
gemensamma träffar då om året med sommarfest och julfest då. Sen även så har vi en 
personalförening, att vi ska jobba mer med den också att så många som möjligt är med där så 
att alla får träffas utanför jobbet, och bara ”vara Pelle eller Kalle eller” och inte vara 
entreprenör eller byggservice utan att alla bara är liksom. Så att det tror jag gör mycket liksom 
att jobba en naturlig inkludering, naturliga mötesplattformer, det tror jag skulle göra väldigt 
mycket så att jag tror att vi måste jobba lite hårdare på det.  
 
SG: Ha någon teambuilding eller något? 
 
MA: Ja lite så faktiskt. Det tror jag.  
 
AL: Om vi hoppar tillbaka lite; vi pratade om standarder och sånt och igen, om man kollar på 
företagets visioner och värderingar, hur har ni implementerat då arbete med till exempel 
diskrimineringslagen och andra standarder som ni har utgått från till själva företagsvisionen 
och de värderingar ni står för? Eller tittar man mycket på det? 
 
MA: Ja, tanken är ju att man ska skapa ett engagemang hos alla medarbetarna bland annat är 
ju ett utav våra ledord, och i dem undergrupperna som vi har brutit ner i vårat värdegrundade 
dokument då så är det ju bland annat engagemang kommer av att man blir sedd och att man 
känner uppskattning och sånt så vi har brutit ner alla ledorden till att försöka liksom få med så 
mycket som möjligt. Så det har vi försökt med och det är ju det också vi hoppas få mer med 
Povel också för då ska vi bearbeta in värdegrunden och visionen och affärsidén i dem 
styrdokumenten vi kommer ta fram som ska vara tillgängliga för alla som vi ska vara ute och 
prata mer om. Så att det blir mer naturligt och att det inte bara blir det här ” dokumentet som 
ingen läser”. Vi måste på något sätt vara ute och göra en sak av det för att folk ska ta till sig 
det, och förstå vad vi menar mer än att man bara läser 10 sidor upp och ner. 
 
AL: Ja precis. Om vi återgår till social hållbarhet, hur arbetar ni med det just på 
byggarbetsplatsen om man tänker rent generellt? Ni jobbar väl mot diskriminering och 
machokultur och sånt. Men är det några fler arbeten utöver det som ni håller på med eller? 
 
MA: Nej, social hållbarhet är ju så otroligt stort också, så att det är ju lite vad det är  
 
AL: Jämställdhet tänker ju vi 
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MA: Jämställdhet främst. Nej utan jag tror inte, nej vi gör ju inte mer än vad det är. Jag tror 
att vi ändå har en tanke om att det ska läggas mycket fokus på de enskilda samtalen och sen 
även fånga upp mycket i dem här medarbetarundersökningarna som går ut och ha en feedback 
på dem. Jag tror att det är där vi lägger fokusen.  
 
AL: Och om man går in på lite mer konkreta exempel, på det här med jämställdhet och lite 
sånt där om man hade kunnat få fråga om om ni har varit med om en situation där en 
medarbetare har blivit kränkt? Hur har det hanterats då? Hur hanterar ni sådana situationer? 
 
MA: Det är samtal först och främst, en utredning och samtal och sen så är ju åtgärderna 
väldigt varierande beroende på vad det är och hur det uppfattas och hur personerna i fråga har 
upplevt situationen och så vidare. Så åtgärderna skiljer sig ju. Nej men det är ju det första, det 
är ju samtal och att gå vidare med det med en utredning om vad som faktiskt har hänt och vad 
som ah, så att man har en grund lite granna.  
 
AL: men har ni något protokoll för hur ni ska hantera sådana situationer eller tar ni det för 
varje enskilt? 
 
MA: Ja det har vi ju i jämställdhetsplanen så har vi ju det, vi har en handlingsplan kopplat till 
den där vi då beskriver hur det här går till, eller hur det kan gå till. Det är ju som ett 
stöddokument. 
 
AL: Vi tänkte eftersom ni ändå håller på och ändrar om och utvecklar era policy och det om 
du kanske ville berätta lite om vad det är för dokument ni har som ni utgår från. För vi frågade 
ju om vi kunde få ta del av det och då sa du ju att ni håller på och 
 
MA: Vi håller på och ser över dem ja.  
 
AL: Tänkte väl mer bara om du kunde berätta vad dom handlar om och vad det är för 
uppdateringar som har gjorts. 
 
MA: Ja vi sitter ju nu och uppdaterar dem så vi är ju inte klara, vi började med det denna 
vecka nämligen. Men där ska vi ju se till att det, för vi. Dom ursprungliga policyn och 
handlingsplanerna , om man tänker just på, de två stora vi håller på och ser över nu då är ju 
jämställdhet, eller jämlikhetpolicyn och handlingsplanen och drog och missbruk, den policyn 
och handlingsplanen. Dels för att när de togs fram så var vi ju färre personer så vi vill se så att 
den verkligen är anpassad till en större organisation, hur vi arbetar med det så ingenting faller 
mellan stolarna. För ju större vi blir ju lättare är det. Och sen med så har det ju även skett 
ändringar i vissa av ”AFSarna” och även från diskrimineringsombudsman och sådana här 
saker så att den är, det är liksom aktuellt även idag. För dem togs ju fram 2000.. Ja när var 
det, 2009 tror jag. Även att man har med den varje år och tittar så känner man ju att man 
måste titta av det mot någonting. Vi kan ju inte bara sitta och läsa och ”jo men det känns 
fortfarande aktuellt” utan vi måste ju säkerhetsställa det mot någonting och det är ju det vi gör 
nu. Vi håller på och tittar över, vad det finns för ”AFSar” och vad det finns för krav , prevent 
till exempel är ju väldigt bra med och ta hjälp ifrån med det och sånt. Så det verkligen är ”up 
to date” idag inte bara i vårt tycke utan det ska vara en yttre granskning på det så att inte vi 
bara sitter och tycker att ”gud så bra” utan vi måste ju granska vad som står så att det 
verkligen uppfyller allting men sen även se till så att dem sakerna som är i handlingsplanerna 
är så pass uppdaterade att vi kan göra det i praktiken. Så att vi inte hänvisar till något gammalt 
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som inte finns kvar eller som vi ändrade rutin på och sådana här saker. Så att det är det vi 
sitter just nu med. Men sen när dem är klara är det någonting ni vill att jag skickar till er då så 
att ni får se på dem eller? 
 
SG: Hur länge kommer ni, eller det är väl svårt att säga iförsig, hur lång tid det kommer ta? 
 
MA: Ja, det är svårt att säga, men när ska ni vara färdiga med detta? 
 
SG: vi har inlämning 6 juni 
 
MA: Jaha, men innan dess så ska dem ju vara klara, nej för jag tänker om ni vill ha något att 
utgå ifrån. 
 
SG: Men om ni har möjlighet, absolut så får ni jättegärna skicka det. 
 
MA: är det just jämlikhetsplanen då? 
 
AL& SG: Ja precis.  
 
MA: Absolut 
AL: Hur många är ni som sitter och arbetar med det? Är det hela kontoret? 
 
MA: Vi är tre i gruppen och sen så tar ju vi hjälp av dem som är experter på sitt som man 
säger, men vi är tre i ”POVELgruppen” så som håller ihop arbetet. Det är fördelat så och då är 
det ju jag, på HR, och sen är det en från produktion och sen är det en på kalkyl/anbud. Så att 
det är lite olika roller, så att man förhoppningsvis får med så mycket som möjligt.  
 
SG: Olika perspektiv 
 
AL: Skickar ni sedan ut det till allihopa eller får man själv leta upp dokumenten?  
 
MA: du menar när vi är färdiga med hela POVEL? 
 
AL: Ja precis. 
 
MA: Nej utan tanken är att vi ska vara ute och presentera det, så att det inte bara är ett utskick 
för att då är ju risken att ingen orkar läsa.  
 
SG: ”Jag läser det sen” 
 
MA:  Ja men lite så, utan att vi ska presentera det. Att ”såhär kommer vi se det, så här 
kommer vi jobba”. Jag tror nästan det krävs faktiskt.  
 
SG: Ja det är nog bra 
 
AL: Det låter bra. Men om man tänker i och med dem här ändringarna, nu har inte ni gjort så 
många ändringar kanske än, eller gjort många uppdateringar? 
 
MA: Nej inte riktigt än. 
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AL: Men, Ja då kanske den här frågan är lite irrelevant. 
 
MA: Ställ den ändå 
 
AL: Jag tänkte fråga vilka som berörs mest av ändringarna eller uppdateringarna? Har ni 
märkt av något nu under den här lilla perioden? 
 
MA: Ja, Jag tror ju att det är, jo men jag tycker nog att alla berörs mest, vill jag tro iallafall. 
Det är ju naturligtvis på vilket av alla styrdokumenten vi tar fram för det är ju väldigt 
omfattande, men jag tänker ju att kvalitet till exempel det är ju hela vägen. Det är ju från 
anbud till projektering till utförande så det berör ju i princip alla. Likadant med miljö, det 
berör ju alla hela tiden även om det inte är inköp för produktion så har vi ju inköp även på 
kontoret så det berör ju även dem som gör inköpen hit. Och hur man hanterar allt från 
kontorsmaterial till ventilation till bilar. Alltså allt, så det täcker ju in hela organisationen. 
Arbetsmiljön, den berör ju väldigt i hög del, alla.  
Så jag tänker ju att, det berör alla, så det här med vem det berör mest. 
 
AL: Så det är inte riktat mot en specifik grupp liksom, eller mot just produktionen? 
 
MA: Nej, tanken är att det ska vara hela organisationen, detta arbetet är ju för hela 
organisationen så att det krävs ju ändringar i alla led, för att uppnå det vi kommer fram till, 
hur vi vill jobba. Det går ju inte att några är kvar i sitt gamla och så jobbar vi med dem här här 
utan alla måste ju inkluderas. Så alla är berörda. Sen så naturligtvis är det just inköp så kanske 
det berör dom som håller på med inköp väldigt mycket mer, men samtidigt måste ju dem som 
hanterar produkterna av inköpet veta hur de ska hantera produkterna och varför vi har valt 
dem produkterna. Och hur man handskas med dem produkterna som avfall. Så det kommer ju 
i hela organisationen ändå. Så alla. 
 
AL: Det var det från den här sidan. 
 
SG: Ja, Då har vi en liten sista fråga, ’Hur upplever ni byggbranschen helt generellt, ur ett 
socialt hållbart perspektiv’ 
 
AL: Då tänker vi med inriktning jämställdhet då. 
 
MA: Ja, Jag tycker ju att skolorna har väldigt mycket att göra. Att dem på något sätt måste 
jobba mer och jag vet att dem försöker idag också, men jobba ännu mer på att alla ska vara 
välkomna i branschen. Jag tycker faktiskt att företagen gör väldigt mycket för att man ska 
inkludera alla och att man ska liksom att alla ska vara välkomna oavsett om du är en tjej från 
Polen eller en kille från Haparanda. Att det spelar liksom ingen roll utan alla ska vara 
välkomna, kan du bara, har du rätt attityd och du kan utföra det så är alla välkomna. Men då 
gäller det ju att det finns folk som vill komma hit också, till branschen. För att jag tycker att 
och där tycker jag även att arbetstagarorganisationen och arbetgivarorganisationenerna har 
väldigt mycket att göra med marknadsföring. Och jag tycker att det är jättebra att de lägger 
fokus på det här ”Stoppa machokulturen”. Samtidigt så tycker jag att det blir lite 
kontraproduktivt ibland för att då blir det precis som att det är ett väldigt stort problem fast 
det kanske inte är så överallt. Folk kanske blir lite ”Ja det är verkligen så”. För att det kommer 
ju fram en massa historier och i ”me-too” rörelsen har man ju sett att det har det gjort i alla 
branscher så det är ju inget unikt för bygg egentligen. Så jag tycker om att man jobbar med 
det men samtidigt ser jag en liten farhåga att det skrämmer bort folk och att dem får bilden att 
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det är så överallt hela tiden. Dom här hemska historierna som har kommit fram. Så att det blir 
lite kontraproduktivt. Så jag tycker marknadsföringen ifrån organisationerna och även ifrån 
skolorna och att naturligtvis företagen ska fortsätta jobba på den linjen också men som det 
känns nu så känns det ju som att det är mest företagen som jobbar med det och jag tycker att 
dem andra organisationerna och skolorna kan ju göra mer. För att få det attraktivt helt enkelt. 
 
AL: Men jag tänker typ, det här med att man har belyst allt det dåliga, borde man kanske 
belysa allt som är bra också liksom att det är så. Det kanske hade behövts.  
 
MA: Och det är där jag tycker att dem missat lite. Det har ju varit några, dem här, vad heter 
det ”kvinnor i byggbranschen”  
 
SG: sista spiken i kistan? 
 
MA: ja det var ju med me too det, men jag tänker om det heter ”nätverket för kvinnor” eller 
något sånt där. NÄTA tror jag dem heter.  
SG & AL : Ja det stämmer. 
 
MA: Precis, dem har ju belyst både positiva saker och negativa saker. Det för det är positiva 
saker och negativa saker. Men mycket av det som har varit i media har ju bara varit negativa 
saker. Då blir det ju lite såhär, och det är ju jättebra och lyfta fram om vi säger nu då en 
kvinna som typ såhär ”ja men jag har gått igenom det här och man får ha skinn på näsan och 
blabla men nu trivs jag”. Ja det är ju bra att du trivs men det är ju ett helvete att du har behövt 
gå igenom allt det här. Det måste ju finnas någon som har en genomgod upplevelse utan 
snarare ha historier om att det är tråkigt eller han var tråkig eller, det finns ju alltid knepiga 
människor på en arbetsplats. Oavsett om det är en kvinna eller en man. Så det är ju ingenting 
sånt men jag tycker att det har försvunnit mycket det här med att det är mycket positiva saker 
också, det har mest pratats om allt det dåliga vilket är jättebra att man gör, att man vågar göra, 
men det är på något sätt gör ju att en del går i tron om att det är alltid är dåligt hela tiden.  
 
SG: Ja för det är ju många som är kvar i branschen, det är det ju. Alla har ju inte gått ur.  
 
MA: Nejnejnej och jag menar det är ju jättemånga som trivs så att det är ju jättebra och det är 
ju en rolig bransch liksom men och det är ju det man känner, det pratas för lite om det. Hur 
bra branschen är, utan det vill gärna bara kritiseras, både hur anställda upplever det och även 
liksom UE och beställare och sånt här, det är väldigt snabbt att det är en misstro om allting 
som rapporteras. Så det tycker jag att man kan marknadsföra det bättre.  
 
AL: Men man belyser väldigt mycket kvinnans utsatta position så att säga, men tycker du att 
det är mycket att mannen utsätts lika mycket i princip? 
 
MA: Ja det tycker jag egentligen, alltså… 
 
AL: Med allt det här negativa som kommer med det som kvinnor säger, och det här med 
machokulturen, man tänker ju oftast att det är kvinnan som är utsatt inom machokulturen men 
killar ska vara tuffa och sånt där och kanske det blir att dem kör över någon men… 
 
MA: Ja, det får man ju inte glömma i ett jämlikhetsarbete, att det finns ju gott om män som 
inte alls är den liksom, vad ska man säga, den ”Needbilden” av en machoman, utan de flesta 
är ju inte sådana utan det är ju som idag uppfostras ju alla till att det är okej att bara vara sig 
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själv. Det är ju okej att vara sig själv och det är ju också något att ta med i jämlikheten, det 
handlar ju inte bara om att vi ska ta hand om våra kvinnor, vi måste ju ta hand om männen 
också. Så det är absolut en jätteviktig sak att man inte får glömma att alla män är ju inte 
likadana. Utan dem har ju behov också naturligtvis. Det är ju inte alla som, som små 
gymnasieungdomar, dom här som kanske har samma attityd, eller samma fart, eller förstår 
lika snabbt, eller ja alltså man måste ju ta beaktning alla olikheter oavsett kön.  
 
AL & SG: Så är det 
 
MA: Så det ska ju inte vara någon skillnad. 
SG: Nej det är ju det, jämlikhet, alla ska vara… 
 
MA: Ja precis 
 
SG: Det är väl lätt att männen faller i glömska ibland kanske. 
 
MA: Ja, jag tror att det kan vara det och jag tror att det kan vara rätt vanligt, inte bara inom 
bygg egentligen utan det är ju andra aspekter med, alltså många män har ju svårigheter i vissa 
vårdyrken och vissa som har med barn att göra, där har ju dem fått utstå väldigt mycket. Så 
jag tycker absolut att man ska prata om att alla ska vara lika värderade och tas på samma sätt 
liksom, oavsett kön. Så man inte bara har fokus på att ”var rädd om kvinnan” eller om ni 
förstår vad jag menar, det ska ju vara alla.  
 
AL: men med machokultur och det, har det varit, för ni har ju haft samtal om det och jobbat 
med det, men har det varit flest efterfrågan att ta upp det från kvinnor eller från män? Inom ert 
företag då. 
 
MA: Ja, det är ju jag som har tagit upp det men när jag har tagit upp det så har det ju fått 
medhåll, men man märker ju att det är en.. Vad ska man säga, en vane-period först. För första 
gången man tar upp det så blir det lite obekvämt eller lite skämtsamt och då lite sådär svårt att 
ta till sig, men ju mer man tar det och kommenterar liksom att ”det är stopp på det, så säger vi 
inte”, eller ”så får man inte göra” osv. och det är ju både, liksom oavsett vad det riktar sig om, 
det behöver ju inte bara vara emot kvinnor, det kan ju vara om allt liksom. Hur man ska 
uttrycka sig och hantera saker och ting, så ju mer man gör det och ju fler gånger vi har pratat 
om det så faller det sig naturligt. Men man ska inte bli uppgiven efter första gången om man 
märker att, eller man tror att man inte fick så mycket gehör, för man märker liksom sen på 
uppföljningen att jo men ”folk har börjat prata om det” och såhär och i det här, det låter ju 
jätte banalt men i det här ”stoppa machokulturen”-spelet då så är det ju ett rött kort som man 
ska hålla upp då. Det är vissa påståenden och så ska man diskutera om det påståendet är okej 
att säga. Om det är rött kort eller om det kanske är okej. Det är typ inget som är ”ja det är okej 
att säga så” utan allting är ju kritiska påståenden då. Så nu är det ju lättare om någon har en, 
liksom ”en groda” eller säger någonting som är att man ”det är rött kort på det”, och då tas 
det. Då är det liksom att ja då blir det inte någon… Ja men ju mer man gör det desto mer vävs 
det in. Så man ska inte bli uppgiven för att det kanske inte var såhär ”ja men gud vad bra”, 
”Det här var skitbra”. Utan man får… 
 
SG: det tar tid 
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MA: Ja lite så, och göra det nästan som en stor sak först och sen lite ”babysteps” och sen en 
sak till så att det inte matas på för mycket för då tror jag folk mycket lättare ” men gud vad 
jobbigt, vi gör ju redan allting rätt” och så men man kan alltid bli bättre.  
 
AL: Men hur tar nyanställda till sig för det, för då blir det ju att det är en vanesak bland er 
som redan jobbar här nu men om nya kommer in och kommer in med andra erfarenheter och 
sånt. Anpassar dem sig oftast direkt till det eller blir det lite motstånd, som första reaktion? 
 
MA: Ja, vi har ju bara gjort det i första steget än, och det är tjänstemännen då och här har det 
inte varit några problem. För att vi har ju spelet här också, så det finns ju så att man kan läsa 
igenom påståendena och prata om det på fikarasten också. Sen så gäller det ju också att vi 
som brinner för det inte är rädda för att våga ta den diskussionen. Men sen naturligtvis så får 
man ju vara noga med det när vi har alla dem här ”teambuilding” och allting sånt att belysa 
det då också, att alla ska liksom tas på allvar, det finns ingen som är mindre värd för att den 
personen kanske inte är lika social. Utan den personen ska ju också ses så att det inte bara blir 
dem som står i gruppen och pratar, det är deras åsikter och vilja som tas med och så glömmer 
man dem, för alla är ju inte sociala. Vi har ju introverta människor, men dem är ju lika mycket 
värda ändå. Så att man ändå har den kommunikationen. Det är ju, alltså man blir ju aldrig 
klar.  
 
SG & AL: Nej precis 
 
MA: Utan man får ju liksom göra det hela tiden och det är ju det som är förhoppningen ändå, 
att man, att när man väl får till någonting att man inte behöver göra en sån stor sak av det hela 
tiden utan det är naturligt, det är små saker hela tiden som gör att man upplever kulturen. Och 
en företagskultur, det får man ju verkligen arbeta på, för att det är mycket arbete för att göra 
den okej och bra, det går så snabbt att rasera det så att man får ju hela tiden försöka hålla 
kulturen uppe så att den är bra.  
 
AL: Tror du att det blir svårare ju större företaget blir?  
 
MA: Ja det tror jag faktiskt, det tror jag faktiskt. För att det är ju bara att se den resan vi har 
gjort. När jag kom så var vi 15 anställda och nu är vi drygt 80. 
 
SG: lite skillnad. 
 
MA: Ja, det är det ju. När man är 15, man ses ju varje dag och det är ju på något sätt lättare 
då. Då kan man bara flika in någonting eller bara upplysa om någonting på frukosten eller på 
lunchen eller ”when ever”. När man ses, men idag så är det som sagt många som man 
egentligen inte träffar, så att ju större du blir ju mer får man ju i sådana fall lägga fokus på att 
det blir mindre grupper som kanske tar det då. Men man måste ju ändå någonstans 
sammanstråla dem här grupperna så det inte är fristående grupper som tar tag i det. Så jag 
tycker att det är en svårighet ju större det blir, det tycker jag. 
 
AL: Då kanske det blir lite som det här med när vi frågade om hur du ser på arbetskraft i 
helhet eller som individer så att ofta kan det bli att man delar upp det liksom att man försöker 
samla ihop det på något sätt så blir det lite med den frågan också då hur man arbetar för 
machokultur och sånt. 
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MA: Ja men absolut, så är det ju, så att man inte bara tar det, för att det är ju lite så vi har 
tänkt med att börja med tjänstemännen för att det är ju tjänstemännen som i regel är ute i 
produktionen sen och att dem då ska fördela ner det med hjälp av mig då eller någon annan 
ifrån Povel-gruppen så att man ändå, vad ska man säga att, det är ju lite, även om man gärna 
vill säga att man är en platt organisation så är ju byggvärlden väldigt hierarkisk. Så det är ju 
platschef, arbetsledare, yrkesarbetare sätter vi in det i ledningen först så tror jag att det är 
lättare och förmedla ut det. Men det är ju en resa. Det är ju någonting vi ska göra liksom så 
att, men än så länge har vi ju bara gjort det första steget för att vi tror ju att det där vi måste 
börja.  
 
AL: Ja men det är ju bra grund liksom. Men hade ni tänkt implementera på samma sätt som ni 
gjorde det bland tjänstemännen då eller ska man bara förmedla ut mer information? 
 
MA: Nej vi har ju skaffat dem här spelen 
 
AL: Men dem är ju superbra  
 
MA: Ja, till varje arbetsplats egentligen då, så att jag vet inte om ni har sett dem, ja ni har sett 
dem? 
 
SG: Ja, eller vi har ju vårt samarbete med Byggnads faktiskt, så vi har dem… 
 
AL: Vi har lite koll på det. 
 
SG: Vi vet ungefär hur de ser ut.  
 
MA: Ja , nej för den är rätt rolig faktiskt måste jag säga, just det här liksom att det är inte ett 
avancerat spel, man behöver ju inte ens ha det som ett spel. Men det är just påståenden och 
diskutera kring påståendet så tanken är ju sen. För vi har ju skaffat detta då, jag har ju typ 
såhär fem, sex askar just för att det ska finnas för service, och att det ska finnas för 
etableringen på sporthallen, det ska finnas för etableringen på, så att man ska ta ut det på 
arbetsplatsen, att dem ska ha det där, och att man då har en sak av det när man först kommer 
ut med det. Och sen att man ska ha det där, så även om dem tycker att det är lite sådär, så tror 
jag ändå att det mjuknar lite med tiden och så, att det går lättare och lättare. Och är man då 
mer närvarande också så blir det mer att man pratar om det. Det är den strategin jag tänker 
mig, för annars blir det ju lätt: ”Här är en presentation, åh vad fint, sen bara hejdå” och så går 
man. Så tanken är ju, det är ju det som är fördelen för spelet är ju bara såhär *MA gestikulerar 
med händerna*. Så det är ju en jätteliten ask så att den tar ju inte mycket plats. 
 
SG: Man kan ha den i fickan nästan 
 
MA: Ja men precis, du kan alltid ha den på ett bord liksom. Så att den är tillgänglig, så att 
man ändå kan prata om det, även om det blir lite fniss och lite ”blablabla”, lite skäms och sånt 
här så märker man ju liksom ändå att folk tänker till. Så man ska inte bli nedslagen över deras 
första reaktioner utan för det är ju på något sätt en liten självförsvars sak kanske, inte för att 
dem inte själva uttrycker sig så, man har väl kanske någon gång hört någon säga så och inte 
tänkt att den skulle ha sagt ifrån, att det inte är okej. Så att jag tror att det är lite sån 
balansgång då, men det är faktiskt lite, det är rätt kul att de har tagit fram det tycker jag för att 
det gör rätt mycket och då blir det ju, det är på något sätt lite styrka i också att det står 
Byggnads. För Byggnads är ju rätt heligt, det är liksom att det står byggnads och det är ändå 
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en byggmästareförening som har tagit fram det tillsammans. Det är liksom inte bara en som 
har tagit fram det utan det är båda som har tagit fram det liksom sådär. Så jag tror nog att det 
gör väldigt mycket faktiskt.  
 
AL: Det är en tankeställare 
 
MA: Ja det är det.  
 
AL: Men sen tänkte jag med det här, du nämnde med NÄTA, du pratade lite tidigare om det. 
Har ni något sånt nätverk ni har för era arbetare här eller som man kan ta kontakt med 
varandra via något sådant eller? Eller fokuserar ni mycket på att ni har enskilda samtal? 
 
MA: Nej alltså dem tar ju kontakt med varandra ändå, eller så, service har ju nummer till 
varenda serviceyrkesarbetare och tjänstemännen har ju till alla tjänstemän och till alla 
yrkesarbetare också och dem som är ute i produktion, där har dem ju. Dem tar ju kontakt, dem 
har ju. Bygg är ju en djungeltrumma, så att dem har ju kontakt med varandra hela tiden ändå. 
 
SG: det behövs inget nätverk kanske, inte på så sätt? 
 
MA: Nej och jag tror att skulle vi ta fram ett sånt nätverk, jag är osäker på hur det skulle se ut 
och om det faktiskt skulle användas, eller om det skulle kännas som en lite övervakningssak. 
Så att det är ingenting vi ens har funderat på att ta fram, ett enskilt nätverk så.  
 
AL: Jag har slut på frågor 
 
SG: ja samma här.  
 
AL: Jag tänkte har du några frågor eller? 
 
MA: Nej, det har jag inte. Annat än att det ska bli spännande och se vad ni kommer fram till.  
 
SG: Det tycker vi med.  
 
MA: Ja men det är jätteroligt, det är ju det som ändå är kul när högskolan gör lite sådana här 
saker. För att då får man ju ändå lite input ifrån branschen i sin helhet så att man inte bara 
själv sitter med det nätverket man har utan att man får överallt. För att jag tycker även om det 
är ett väldigt lång rapport kan det vara intressant att läsa så att man får lite input.  
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Intervju med Anna Åkerstedt på Peab 
14/3-18 
Intervju gjord av Sigrid Gustavsson och Amra Lukac 

AÅ: Anna Åkerstedt 
SG: Sigrid Gustavsson 
AL: Amra Lukac 

SG: Första frågan är ganska stor kanske men vad är social hållbarhet på byggarbetsplatsen för 
dig? 

AÅ: Ja du, den är ju jättestor. Det är väl egentligen att alla ska vara välkomna. Att om man 
säger så enkelt, att man… ja alltså man får ju jättegärna ha åsikter och tankar och idéer, men 
man kan också kanske hålla dem för sig själv höll jag på att säga. Så att alla ska vara 
välkomna på arbetsplatsen helt enkelt, och ibland får man till och med gå in och påpeka då 
när man kanske lite starkt ventilerar sina åsikter men det ena än andra. För företaget har en 
policy att alla ska vara välkomna oavsett bakgrund och så, och det… jag tycker inte det är 
svårt att göra det, alla är… de flesta är ju medvetna om det och det är väl så att man kanske 
anstränger sig lite mer när man går till jobbet helt enkelt, och det är väl det vi faktiskt 
förväntar oss av våra medarbetare eftersom vi har den policyn att, ah men är du Peab-anställd 
så ska alla vara välkomna liksom. Så… 

SG: Jättebra. Som sagt så är det ju väldigt stort begrepp. 

AÅ: Mm, den är jätte… det finns ju massa grejer som man kan liksom… det handlar ju om 
andra grejer att alla får… plats vid bordet och att både underentreprenörer och våra killar 
sitter i samma, att arbetsledning och yrkesarbetare, finns ju… finns jättemånga nivåer på det 
här. Jag vet att ni har riktat in er på jämställdhet och mångfald, men man kan prata… det finns 
jämställdhet om man tänker, då tänker man oftast direkt över könen kanske, men här finns det 
ju olika kategorier av yrkesarbetare och även tjänstemän och kollektivare och att man ska 
känna att, ja men alla är accepterade, alla har en plats. Så man kan dra det ännu ett steg längre 
om man säger så. 

SG: Ja men precis.  

AÅ: Nu knastrar jag lite då. 

AL: Det är lugnt [skratt]. 

SG: Men nästa fråga är arbetsmiljöplaner och arbetsvillkor något ni på företaget jobbar 
mycket med, och det är det ju. 

AÅ: Mm ja, åh ja.  

SG: Men när jag läste materialet så märkte man ju att det var ju väldigt… 

AÅ: Mm, det… finns… blanketter för allt nästan så att vi drunknar i det, men… det är för att 
vi vill göra ett bra jobb. Kanske ibland att vi tycker att vi kanske ska till och med sålla lite i 
det så man gör det lite tydligare, så att inte folk gör det av slentrian för att det blir för mycket 
liksom. Men det är, jo…  det finns i alla. 

SG: Men… tycker ni att det har utvecklats? Eller liksom, har arbetet utvecklats tack vare de 
här, har arbetsplatsen blivit bättre eller hur man nu ska…? 
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AÅ: Du tänker arbetsmiljömässigt? 

SG: Ja, om de har liksom, om de har verkligen hjälpt till att förbättra? 

AÅ: Det tycker jag att… det tycker jag jättemycket faktiskt måste jag säga. Om man tar sånt 
enkelt exempel som vardagsexempel, om man nu tänker på arbetsm… vi tänker mycket på 
arbetsmiljö och säkerhet, och om jag landar in på säkerhetsfrågan och ser vad sådana 
dokument gör, då precis som alla numera cyklar med cykelhjälm och precis som alla numera 
åker med… skidor med skidhjälm och det är liksom ingen, det är ingen som… när jag var 
liten så sa man ”gud vad fjantigt, har hjälm på dig?” och nu så säger man ju tvärtom, ”men 
kära någon, har du inte hjälm på dig? Det ska du ju ha”. Nu ska du ju nästan ha ryggskydd på 
dig när du åker skidor. Lite så tycker jag att byggbranschen, det är inte lika tufft att köra utan 
hörselkåpor till exempel utan det är tuffare att faktiskt vara rädd om sig. Så där ser man hur 
mycket de där liksom ändå, enträget jobbande har gjort att det får genomslag, men sen är det 
ju ännu svårare liksom om man talar om psykosociala arbetsmiljön. För det är ju svårare att 
sätta fingret på. Men där får vi ju hjälp av… jag skulle säga hjälp av samhället i övrigt. Att det 
är liksom inte… Förr i byggbranschen var det ju såhär… pin-up posters… Det här är långt 
innan min tid, det har liksom inte… Jag har inte stött på det, men jag har hört om detta. Att 
det var liksom, helt okej. Det skulle ju aldrig förekomma. Eller ja, aldrig… Nu tog jag i, 
men… Starkt ord, det vet jag inte om det aldrig skulle förekomma men, jag ska säga att det 
är… Att man är mer vaken på frågorna och det tror jag genom de här rutinerna liksom och 
uppföljningsarbetet till exempel. All arbetsmiljö, så har vi varje år en fokusvecka där vi 
liksom lägger en vecka där alla är ute på alla arbetsplatser, och tittar på den fysiska 
arbetsmiljön. Men också att man diskuterar den psykiska arb… eller liksom den psykosociala 
arbetsmiljön.  

SG: Mm. Men det är ju väldigt positivt att det hjälper, att man märker skillnad. 

AÅ: Sen ska jag säga att det är ju myrsteg. Det har ju tagit många år att liksom få det att 
komma till att hjälmen är en naturlig del av min kropp, höll jag på att säga, eller så. Det har 
varit myrsteg så är det. 

SG: Kompetensplaner, det arbetar ni med? 

AÅ: Ja. Vi har ett helt system med kompetensplaner.  

SG: Anser ni att ni är ett jämställt företag? 

AÅ: Nej, höll jag på att säga. Men jag måste också få försvara mig för att… nej, vi anser inte 
att vi är ett jämställt företag, men vi jobbar oerhört hårt på att nå, nå närmare att vara ett 
jämställt företag. Majoriteten av de som jobbar inom byggbranschen är män om vi nu pratar 
så, och faktum är att de är vita män i 40 års åldern om man kolla rätt strikt och hårt på vad det 
är för några som jobbar i byggbranschen. Det jobbar vi jättehårt med att förändra, men även 
där är det ju då myrsteg. Om jag får skryta lite om denna delen av Peab i som är Jönköpings-
delen så är det så att jag har jobbar stenhårt med att få in kvinnliga arbetsledare. Det är äldre 
kollegor, eller äldre kursare till er och då har jag faktiskt kvoterat, ett ord som man debatterar 
hårt, men jag har faktiskt kvoterat på praktikplatserna. Kompetens, ni kommer ju med samma 
kompetens i stort sätt från högskolan och då har jag, har jag 4 praktikplatser så har det varit 2 
avsedda för tjejer och 2 avsedda för killar. Oavsett bakgrund då eller liksom så, där har jag 
även tagit in det mångkulturella liksom, perspektivet. Men där är liksom könskvoteringen har 
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varit, och då på de här 6 åren som jag har gjort är det så att många av de kvinnorna har varit 
fantastiskt duktiga och har fått synas på ett annat sätt än vad de hade gjort i normala fall. Så 
att, på något sätt har jag liksom öppnat det fönstret för cheferna i organisationerna att se att 
kvinnor också kan, de orkar lyfta tungt, de är lika kompetenta eller kompetentare än liksom… 
det… kompetens är grundkärnan till det, det är det man liksom är ute efter och sen så ska det 
helst inte spela någon roll om det är en man eller kvinna, men just i vår bransch så har ju 
kvinnor aldrig fått visa sin kompetens. Det är där praktikfönstret har gjort att kvinnor har fått 
visa sin kompetens och därmed också blivit ett naturligt val, så vi har under flera års tid haft 
högst rekryteringssiffror på kvinnliga arbetsledare. Det är jag jättestolt över.  

SG: Det ska du vara. 

AÅ: Så att… Sen är det… det finns jättemånga grejer att, smågrejer, att jobba på i… Frågan 
är jättestor ”om ni anser er vara ett jämställt bolag”. Vi har ett… Svaret är nej. Vi har 
jättemånga problem fortfarande och det ska man vara ödmjuk och erkänna, inte slå sig för 
bröstet. Bland annat sådan larvig grej som att kläderna inte passar, det är jag vansinnig över, 
har bråkat hur mycket som helst med allt och alla. Jag har än så länge haft… 2 eller 3 gravida 
kvinnor på… inom produktionen… och det, där är det så härligt med… med ah men, det är en 
naturlig del av livet så att där på något sätt har det gått, det har gått jättebra. Det har varit 
nästan problem hos kvinnorna snarare än männen, för man vill ju som kvinna alltid klara sig i 
alla väder och inte be om hjälp. Men har man en jättemage och bär ett litet barn så kanske 
man inte ska lyfta tungt och måste be om hjälp och det får man kanske bara acceptera då. Den 
acceptansen har vi fått jobba en hel del med hos individen själv att det är okej att be om hjälp. 
Däremot sådana här grejer… Den delen har gått bra, men kläder? Har vi haft det? Nej, det har 
vi inte haft. När jag ringde till vår leverantör svarade de ”nej men det kommer vecka 52”, då 
svarade jag ”jo fast då ju är barnet fött”. 

SG: Då är det är ingen idé. 

AÅ: Nej, det är ingen idé, jag behöver byxorna nu, som har gravid… byxor så. Men då har jag 
bara skickat till skräddare så har vi bara sytt om vanliga brallor och… Så det har inte varit, jag 
har löst det. Men, det ligger ju… förstår ni? Det ligger liksom inte naturligt i bolaget att ”ja, 
men då har sortimentet gravidbrallor”. Det hade vi ju inte. Så om frågan är på alla nivåer… 
Jag vet att det var någon som, ja man pratar om talutrymme i grupper och så, som ni säkert 
också har läst så är det många män som talar mer än kvinnor. Där har vi en bit kvar att komma 
till. Att liksom, ger det… ge, eller att… Jag tycker inte egentligen att man ska ha krav på sig 
som kvinna att man ska ta det utrymmet utan det utrymmet ska finnas där för, från början. 
Men som det är nu i byggbranschen så måste man ha kvalitén att ta det utrymmet. Ni kommer 
få… förlåt.  

SG och AL: Det är ingen fara. 

AÅ: Det är verkligen ett ämne jag brinner för, det här. 

SG: Det är jättekul, för jag… Det var i den här broschyren eller vad man ska säga, så var det 
ju 87,5% män och 12,5% kvinnor, och sen så stod det att det var, det liksom har blivit bättre. 
Eller att det fanns statistik på det, att det har blivit bättre, kan man… skulle du kunna skicka 
det till oss? 

AÅ: Det skulle jag säkert kunna göra. Jag ska leta upp den.   
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SG: Det skulle vara bra att se… Om du har tid så. 

AÅ: Jag kan kolla på det. Det som är där är ju också… Många kvinnor hamnar på positioner 
som mig. HR, ekonomi… inköpare… De är liksom inte i produktion, produktionen och det 
är… Jag hade en KMA:are om ni vet vad det är. Kvalité, miljö och arbetsmiljö. Han sa till 
mig för många år sedan, det var precis när jag började ”Anna, anställ bara kvinnor. De tar 
aldrig genvägar utan de gör ordentligt, då hade vi inte haft de här bekymren som vi har nu”. 
Vet inte om det ligger någon sanning i det på något sätt men vi är ju lite olika män som 
kvinnor så att… Produktionen behöver mer kvinnor, så kan man summera det.  

AL: Men hade du kunnat säga att normer och stereotyper utgör ett hinder för att kunna bli ett 
jämställt företag? Att det är… 

AÅ: Det tror jag. Det tror jag säkert. Om du tänker en betongarbetare så ser du inte en liten 
tjej. 

SG och AL: Nej. 

AÅ: Nej. Det är ju en stereotyp, det kan vara en tjej minst lika väl. Nu tog jag i och för sig det 
tyngsta yrket vi har så att det är ju lite, lite dumt och... Det finns inga betongtjejer tyvärr. 

SG och AL: Nej. 

AÅ: Det är kanske bra. Jag tror kanske att det är… Det är inte ett yrke, alltså man måste vara 
väldigt stark och tålig. Då är träarbetaryrket mycket, mycket bättre och högst lämpat för, för 
tjejer. Det finns ju jättemycket hjälpmedel i dagens bransch, men då kommer vi osökt in på 
det där sketans, nu uttalade jag mig, det får ni kanske ta bort sen… Att yrkesarbetarna jobbar 
på ackord, och ackordet gör så att man kan tjäna extra pengar på varje, alltså man mäter, man 
mäter hur mycket man gör på varje arbetsplats och därmed tjänar mer pengar vilket betyder 
att man vill att det ska gå fort. Ni vet ju själva när man ska använda något redskap och innan 
man har fått liksom något hjälpmedel så tar det lång tid innan man får grepp på hur det funkar 
och sådär, och då är det oftast så att då använder folk kroppen istället och använder inte de här 
hjälpredskapen. Då igen, tjejer kanske måste gå in med den att man använder liksom 
hjälpredskapen. Så tänk om vi hade haft en månadslön baserad byggbransch, då tror jag att det 
hade hjälpt till.  

AL: Men hur hanterar ni sånt på företaget här? Eller känner ni av att det finns normer och 
stereotyper som hindrar er… att bli jämställda? 

AÅ: Det tycker… eller ja alltså, det går faktiskt åt båda hållen. Men jag brukar leka md dem 
så när sådana stereotyper kommer fram. Bland annat kommer det fram… det är lika svårt för 
män egentligen, unga män som vill vara föräldralediga till exempel. Då kan de äldre männen 
säga ”Äsch, tjafs. Ska inte din fru ta det?”, till exempel. Är det lätt då för den här killen att ta 
föräldraledigt? Nej, det är det ju inte. Då är ju min roll att gå in och då brukar jag faktiskt ta 
det till, personligt till den här personen som kanske har uttryckt det ”Ja men om det var din 
son? Du har ju nyss fått barnbarn”, för det är ju oftast så att de då är mycket äldre. Det har ju 
förändrats jättemycket så har du unga platschefer så har du absolut inget problem. Men den 
här äldre kategorin så kanske det är så att då får man vända på det och säga ”Ja men du, om 
det var din son? Hade inte du tyckt att…” och så kanske man kan namnet ”hade inte du tyckt 
att han skulle vara hemma ett halvår eller ett år?” – ”Ja när du säger så”. Men så att man har, 
man måste liksom vända på perspektiven hela tiden, och utmanas. Men det är ju bara att gå till 
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sig själv, när man ska göra någonting nytt. Man måste ju prova hallå, jag lärde mig inte dricka 
försen jag var 42 år. Eller 41 var jag ju då, men alltså så. 

SG: Men då, nästa fråga passar ju väldigt bra in då om machokultur är något som ni jobbar 
emot? 

AÅ: Ja men det gör vi jättemycket. Det är också sådana här, ja men… Jag jobbar ju med 
kärleksbombning och det tycker de är jätteotäckt och det har lite med att ta bort den här 
machokulturen. Bland annat ett exempel på det i december så gjorde jag en egenhändigt gjord 
adventskalender. Det här är ju superlarvigt, men det är en lång tanke i det. Men jag gjorde en 
egenhändigt gjord adventskalender som kallades ”snällkalender”, om ni har hört om det att 
man på varje lucka får ett uppdrag istället. Då handlade om att le mot någon, eller säga tack, 
eller hjälpa till var det och så tog jag det från vår bransch ”Ja men du, idag, hitta en UE som 
du kan hjälpa med något” eller ”Le mot 5 personer idag som du träffar” eller, åh jo, en söndag 
gjorde jag såhär ”Baka en kaka och ta med till arbetsplatsen imorgon på måndag och glädj 
dina kollegor”. Du vet, ja alltså den fick jättespridning på, ja men alla pratade om det här, och 
sen var det som att de lite fnissade om det men ändå pratade om det och så länge man pratar 
om hur… att det här med att hjälpa till. En fråga var, eller ett uppdrag var ”Fråga någon hur 
den mår och lyssna på svaret” var det, det är ju ett väldigt enkelt uppdrag men inte om man 
sitter en grupp män kanske, då kanske man inte frågar ”Ja men du, hur mår du?”. De får oftast 
reda på allt detta ändå men de är inte, det är inte så där liksom att de pratar sånt, och det har 
lite med att avdramatisera det här med macho, att det är okej att fråga någon hur den mår och 
faktiskt lyssna på svaret. Så var jag ute nu för några veckor sedan på ett projekt och så, och 
jag skrev aldrig under att det var jag som gjorde den där kalendern. Då var det en som sa ”Ja 
Anna, det är så bra med mer tjejer. Vi skulle behöva en snällkalender varje, varje månad för 
det är ju bra att man tänker på sådana grejer. Ja det var väl du som gjorde den eller?”. Jag 
svarade ”Ja jo, det var jag som gjorde den”. Men lite där att vi, jo vi måste jobba med 
machokulturen hela tiden. Vi märker så fort det kommer in kvinnor på projekten så förändras 
kulturen [direkt]. Så snabbt. Det blir en mycket bättre arbetsplats, så att… Det säger ju alla. 
Facket Byggnads så som ni säkert har hört, som är… de har ju gjort en jättedrive med just att, 
att machokulturen måste minskas och så. Nej, så att… Ja, långt svar på… Som vanligt. 

SG: Men då har vi fått svar på hur ni motverkar den också. 

AL: Gör ni något mer eller? 

AÅ: Ja alltså, jo… Jag… Det är en grej som jag har gjort. Generellt sätt så brukar jag försöka 
byta liksom… Öppna upp liksom hur man ser på saker. Jag har ett helt… alla möten jag sitter 
i så brukar jag ställa frågor som de inte är vana vid som ”Ja men vilka såg på mello i 
helgen?”, ja men det var ingen som såg men sen så har ju alla sett. Då öppnar man upp så att 
man ser det på andra saker, det kan också vara lite att avdramatisera att det kanske inte bara 
behöver handla om jakt, fisk och jobb. För det är ju också någonting som, där har jag… för en 
del är att få in kvinnor, ja det är rätt lätt de vill hit, men jag måste säga att kvinnor har ett 
större behov av att ändå prata annat än jobb, fiske och jakt. Även om man är kvinna och 
jobbar i byggbranschen så behöver inte det betyda att man är en… nu generaliserar jag då, 
men att man är kanske mer mot mansdominerande hobbys, alla motorsporter eller, ja men jakt 
och fiske som är tungt. Då brukar jag säga, åh det här är så roligt för tjejer gillar ju yoga, det 
är populärt, men jakt och fiske det är ju som yoga för män men det är bara det att de inte 
benämner, de sitter ju själva där och filosoferar och andas djupt i naturen. När man säger så, 
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så avdramatiserar man ju också den manliga delen i det. ”Ja men det är ju precis samma sak. 
Du behöver din egen tid, du sitter på en stubbe i skogen. Jag behöver min egen tid, jag gör det 
på en yogamatta”, att man pratar om såna saker och jämför hela tiden. Så att, nej. Mycket 
dialog är det. Sen har vi en hel del… en hel del som är fantastiska på att… genom hur de är. 
Vi har en gammal, gammal, eller gammal, jo han går snart i pension, platschef. Han dömer 
aldrig någon, han säger ”Hej, välkommen”. Han har fostrat hur många kvinnor som helst, som 
praktikanter. Han har ju fostrat hur många män som helst också, men han… Det är aldrig 
något problem oavsett var man kommer ifrån, vem man är. Han säger ”Hej och välkommen”. 
Tänk om alla kunde vara så. Jag beundrar honom. Han verkar vara så här helt… fördomsfri. 
Om man går till sig själv har man väl fördomar om allt möjligt och får jobba med det. 
Huvudsaken är att man jobbar med det men han verkar mer ”Hej, jag tycker om dig tills du 
har motbevisat något annat”. Så det är fantastiskt.  

SG: Alla borde vara sådana.  

AÅ: Ja.  

[Paus] 

AÅ: Svarade jag ens på frågan eller? 

AL: Jo, det gjorde du. Men skulle ni anse att det är ett problem på er arbetsplats? … 
Machokulturen, eller ser ni det som att det är, det är liksom en del av någonting som ni 
arbetar… 

AÅ: Jag skulle vilja säga att… Nja, men vi jobbar på det hela tiden för man måste vara på sin 
vakt liksom. Man måste vaka de här ämnen, det går inte att säga ”Ja men nu släpper vi det”. 
För vi har pratat mycket om det där… Vi har också lite… Ja om vi gör någonting, vi har 
nätverksträffar för bara tjejerna för att styrka dem. Vi har också kopplat ihop tjejer, det är 
väldigt få, svårt att få kvinnliga platschefer. Finns inte så många. De… Oftast är det så att 
man föder barn och sen vill man komma in till någon mer skrivbordsvariant av sitt jobb. Vi 
tror att det skulle vara så bra med fler kvinnliga platschefer. Men där har vi lite kvar att önska 
när det gäller flexibilitet i arbetstider till exempel, det är ett hinder. Eller det är inget hinder, 
men många är ju plikttrogna och då har de väldigt svårt att inte vara den som öppnar på 
morgonen, eller inte vara den som stänger på kvällen. För i den kategoriska, vad det var en 
gång, så var platschefen där 10 i 6 och kokade två koppar… eller två kannor kaffe och sen så 
kom alla yrkesarbetarna och så satte man liksom igång, och så var det också, han då i det här 
fallet förr i tiden, som stängde arbetsplatserna och gjorde i ordning. Där behöver ju både män 
och kvinnor skulle jag säga idag större flexibilitet i hämtning och lämning av dagisbarn till 
exempel. Där har vi lite kvar kan jag säga. Så jo, man måste vakta de här ämnena och inte 
tappa bort dem på vägen.  

AL: Men känner ni att det var ett tryck underifrån att ni ska jobba med hela machokulturen, 
hela den frågan liksom, eller är det något som ni… 

AÅ: Nej faktiskt inte. Det är ju… Alltså det kommer nog från alla håll och kanter, både… Jag 
tror inte yrkesarbetarkåren faktiskt har sagt ”Hej, vi behöver fler tjejer till byggbranschen”. 
Men när väl tjejerna kommer så säger de ”Men du Anna, vi behöver ju fler. Det är superbra”. 
Men från början nej. Däremot är det ju… Men tjänstemän som ni och jag, som kanske ser det 
på ett annat sätt. Och lika så ska jag säga, ge cred till alla unga killar som är… nu är det ju 
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framförallt killar för jag… där skryter jag inte, jag jobbar hårt på att få in min första kvinnliga 
yrkesarbetare, men det går sådär. De väljer allt som oftast plattsättning eller måleri, hamnar de 
på. De väljer inte trä eller betong, så min nästa utmaning är att, ja men jag har tänkt ut en grej 
att jag ska besöka alla syokonsulenter så de faktiskt vet, att bjuda in så att de får gå på en 
byggarbetsplats så att de kan, så att de vet vad vi gör. För att… Grejen är yrkesarbetaren 
tjänar jättemycket med pengar. Det är ett välbetalt yrke i Sverige. Så många kvinnor som är 
inom vården, skola och omsorg, ”Hej, här finns ju ett jättevälbetalt yrke. Du behöver inte 
jobba helger, du jobbar 7-16.”. Ja, visst det är fysiskt tungt, men är det inte det i vården? 

SG: Ja, precis. 

AÅ: Ja, det är ju supertungt, kan vi få över de musklerna till byggbranschen? Det finns ju hur 
mycket potential i den frågan som helst. 

SG: Definitivt. 

AÅ: För styrkan finns där, säger jag bara. Då måste jag bara komma in på ett sidospår till. Det 
är ett annat byggföretag, som… heter… kommer inte ihåg, men det kan jag ta reda på om ni 
är intresserade. Som gjorde ett projekt som hette ”Hentverkar’n”. Alltså som i hon, han och 
hen. Så ”hentverkarn”. Och det var så att de gjorde ett projekt där de tog in bara kvinnor. De 
satte ut en annons i tidningen och skrev ”Hej! Vi vill ha vuxenlärlingar – kvinnor. Har du 
tänkt någon gång att du ska söka dig till byggbranschen – här är din chans.”. Så tog de in bara 
tjejer, alla ursprung, alla nationaliteter, allt. Så satte igång sitt projekt, så fick alla en 
handledare. Varje handledare hade 3 stycken ungefär. Det viktigaste var, det är ju sådär 
viktigt att lyckas med sådana här projekt, att det inte då ska ta 1000 år att få färdigt projektet 
utan det ska gå på samma hastighet ungefär som man har tänkt då. Det gjorde dem, de fixade 
det. Jag tror att de tog in 15 tjejer vid det tillfället och ungefär 10 behölls eller något sådant. 
Så att det var ju superbra projekt och så modigt och härligt. Där är inte vi riktigt, det var ett 
mindre bolag men fantastiskt bra. Så imponerad och så roligt att tänka så.  

SG: Men… Om man, alltså att… Machokulturen märks av men har den ökat eller avtagit 
under de senaste åren skulle du säga? Om man kan märka något att det har… 

AÅ: Jag tycker att den har avtagit, för just om man bara tar det här med föräldraledighet till 
exempel, det är väldigt-väldigt sällan diskussioner om. Till exempel det är inga diskussioner 
om längre. Vi har enstaka… förlåt om jag uttrycker mig plumpt men alfahanar. De kan ibland 
vara lite sådär att det ska vara macho, men petar man på dem så är det inte så macho 
egentligen. För att jag tycker att… nej, jag tycker att det blir bättre och bättre hela tiden.  

SG: Och nu kommer jag tillbaka till det här med jämställdhet, men det är ju kon… Sker det ett 
kontinuerligt arbete eller läggs det endast större fokus när det händer någonting? När det 
verkligen behövs? 

AÅ: Nej, det är ett kontinuerligt arbete. Det måste det vara, annars så… Sen kommer det ju 
givetvis… Vi är ju ett stort bolag, och då är det ju som att vi är en liten enhet här nere och så 
kommer det liksom från koncernnivå ”Åh hej, nu ska vi jobba med jämställdhet” så kommer 
det information och sen ska man jobba med det på något sätt. Jag säger inte att det inte är bra, 
det är jättebra för då lyfter man det igen, men det måste vara ett arbete som vi gör hela tiden 
annars så… nej.  
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AL: Men om vi kommer in på kvinnofrågan sen då. Skulle ni vilja säga att det är brist på 
kvinnor på er arbetsplats? 

AÅ: Det skulle vi nog vilja säga att det är. Fast jag har ändå… Ja men som sagt, jag är ju lite 
stolt då så jag har ju många kvinnor på arbetsplatsen. Men det som är lite trist är ju att helst 
skulle jag vilja ha… ja men så att man inte är själv kvinna. Ibland är det skönt att vara två, 
bara sådär. Men oftast blir det ju när man håller på att bygga upp, så är det så att man hamnar 
själv. Då är man själv i en manlig värld hela tiden och det är ingen som vill prata… nu 
förlöjligar jag inte det, men det är ingen som vill prata mello eller skor eller vad man nu har 
för kanske mer åt de kvinnliga intressena. Mat eller, nu finns det matintresserade killar, men 
det kanske också är såhär, ja men du vet… Då fastnar man i att mat är rätt könsneutralt, skor 
brukar oftast vara kanske mer kvinno… Motorsport generellt sett mer män. Då hamnar man… 
nej men det kan vara bra att få bara… inte bara behöva ha det på sin fritid så. Så att ja, det 
skulle behövas fler kvinnor. Jag tycker att det saknas fortfarande.  

AL: Men är det större brist bland tjänstemän eller bland yrkesarbetare? 

AÅ: Yrkesarbetare överlägset. Men även tjänstemän, skulle jag vilja säga.  

AL: Har ni haft fler kvinnor inom företaget innan och har det påverkat arbetet på något sätt? 
Både ute i produktionen då och även på kontoren. 

AÅ: Ja alltså vi har ju någon form av rekord nu, och då måste jag säga han platschefen som är 
sådär ”Hej och välkommen alla”, han har just nu två kvinnliga arbetsledare, en kvinnlig 
praktikant och sen har han en kvinnlig besöks… alltså hon springer lite mellan två olika 
projekt för projektet där hon är, där händer inte så mycket medan det andra projektet är i 
stomskedet. Så det är liksom 4 kvinnor på en arbetsplats, varav en är gravid. Det är så himla 
bra att jag känner ”wow”. Han tycker det är helt underbart, ”Det är så himla trevligt!”. Sen är 
han ju… Ja men han kan ju mycket om produktionstekniska och hans… de är, jag ska säga att 
de är i er ålder. De går i skolan, de två praktikanterna, och tjejerna har precis gått ut… eller 
gått ut, de är ju 2 eller 3 år äldre än er. Om man generaliserar då så är vi mycket vassare på till 
exempel it-tekniska lösningar, så de drar ju nytta av varandra. Hans… de heter, han heter 
Peter och Malin har jobbat med honom jättelänge, så hon fick honom till och med att skaffa 
sådan där… han har alltid haft en knapptelefon, men han har utvecklats till att… har då en 
iPhone. Även att de har en projektor på projektet där de kan gå igenom, och det är Malins 
förtjänst då. Men samtidigt då så får ju hon med sig av hans ledarskap, superbra, och hon får 
med sig av hans produktionstekniska kunskap. Så de två i kombo – fantastiskt bra. 

SG: Jo men det märks ju verkligen att det behövs. 

AÅ: Det behövs båda två, det är den bästa kombinationen. Det är också… Peter är så skön, 
han säger ”Ja Anna, jag sa ju att jag inte skulle ha någon praktikant så råkade jag berätta det 
för min fru. Ja, då blev jag uppläxad hemma så jag tar väl en praktikant igen då.”. Jag svarade 
”Ja, jag ska nog ringa din fru och tacka.”. Det är bra, så att vi är fler kvinnor som jobbar runt. 
På alla sätt och håll, så det är bra. 

AL: Jag antar att ni arbetar med att göra arbetsplatsen attraktiv för alla? 

AÅ: Ja. 

AL: Hur gör ni det? Eller hur liksom marknadsför ni er sen utåt? 
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AÅ: Vi är inte så bra på att marknadsföra det utåt på något sätt. Det är vi rätt kassa på. Det vi 
gör är att använda de… alltså de… Peab… Vi är inte så ”flashiga”, det är inte vi men vi har 
väldigt härliga människor. Det är människorna som är våra reklampelare, då använder de 
mycket i typ sådär, ja men Karriärum då har vi alltid… Ja, ni träffade ju Malin där. Var det en 
lång blond tjej? Vem pratade ni med? 

SG: Ja, det stämmer nog. 

AÅ: Eller var det mig ni pratade med? Kommer ni ihåg det? 

SG: Nej… Nja, den mässan är lite luddig. Vi kanske träffades där 

AÅ: Ja precis. Nej men vi använder våra… de som är på projekten i, ja men i det syftet att 
göra arbetsplatserna attraktiva. Sen är det alltid sådana där, de där kringliggande faktorerna att 
det är rent och snyggt, det går ju in under arbetsmiljö, att det är städat i bodarna, att det är 
ordning och reda, att man känner att det är… och lägg lite bullar på det, eller mackor på det så 
är det liksom… då njuter vi, då tycker vi att det är bra. Men det finns helt klart mycket mer att 
göra där. Framförallt, ni pratade om det här med att utveckla sig är väldigt viktigt för 
människor… män som kvinnor eller olika bakgrund så är det liksom utveckling är det som 
driver folk att lära sig nytt, eller de flesta ska jag väl säga, att lära sig nytt. Och där jobbar vi 
hårt på. Det är väldigt sällan jag hör folk som får nej när de vill utbilda sig eller ta någon 
utbildning, utan det investeras väldigt mycket pengar i det och det tror jag också är en nyckel 
till att vara en attraktiv arbetsplats.  

AL: Har det hjälpt er att få in fler kvinnor? Eller, vad ni tänker med människor överlag 
liksom. 

AÅ: Ja, det har det. Jag måste säga att Peab var otroligt modiga när anställde mig. Det låter 
som något rätt konstigt att säga det. Men jag kom alltså inte från byggbranschen och jag kom 
heller inte från en HR-bakgrund. Jag har en pedagogisk bakgrund och vart gymnasielärare i 
flera år och sen var jag less på det helt enkelt och sökte jobb. Så hamnade jag här på Peab, så 
vågade de se att människan var rätt för företaget snarare än att man har full kompetens. Under 
mina 5 eller 6 år så har vi gjort rätt mycket saker på ett annorlunda sätt än vad vi har gjort 
innan. Det tror jag, jag vill tro att det har hjälpt att man tänker på ett annorlunda sätt helt 
enkelt. Det behöver man ju ha hela tiden när man ska utveckla någonting som är rätt 
stationärt. Jag möter ju fortfarande på mycket protester när man tänker nytt, där är 
byggbranschen lite… 

SG: Ska vara som det alltid har varit. 

AÅ: Ja men det ska vara lite som det alltid… Det är därför vi fortfarande har mackor med 
leverpastej och gurka på, vem äter det egentligen? Men det var jag tvungen att lära mig här. 
Det är sådan där… och sen ska man väl säga att det är av godo. Smörgåstårta också, det finns 
inga som konsumerar så mycket smörgåstårta som byggbranschen tror jag. Det är så här ”Åh 
vi ska ha fest, vi ska fira något – smörgåstårta!” och man tänker ”Vad hände med typ wraps 
eller en sushibuffé?” men nej, inte det utan vi tar smörgåstårta. Där ser vi, larviga exempel 
men det är lite sådär så stationära är vi ibland och då är det bra att komma utifrån med några 
andra glasögon. Jag hoppas jag aldrig någonsin tappar de där glasögonen utan fortsätter jobba 
med detta att man kan se på sin bransch med lite kritiska ögon och tänka ”okej, hur når vi 
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fram? Hur förändrar vi?”. Så att, svar på din fråga nja, svävar ut. Jag tappade till och med bort 
frågan någonstans.  

SG och AL: Jo, vi med.  

SG: Men arbetar ni med ledningssystem för arbetsmiljö? Som ISO-standard. 

AÅ: Ja. 

SG: Det gör ni. 

AÅ: Ja, det gör vi. Vi har verksamhetsledningssystem för allt möjligt. Det är inte mitt 
specialområde, vi har KMA som är nitisk kring det och försöker göra så att vi faktiskt gör 
som vi säger höll jag på att säga, men inte tar några genvägar. Nej men det finns ju väldiga 
rutiner för allt inom byggbranschen. 

SG: Men vet du om ni har ett generellt ledningssystem eller om ni har ett som riktar sig för att 
fokusera på genus, ett för miljö osv? Eller har ni ett samman… 

AÅ: Vi har ett sam… ett stort, vi kallar det Navet. Men… det går liksom för hela Peab, men 
här finns ju alla de delarna i i små sidospår då som man hittar rätt i det. Så det ligger inom det 
också. 

SG: Ja, det är bra att samla ihop det.  

AÅ: Ja, det är samlat på ett ställe. 

AL: Är de anpassade till företagets visioner och värderingar på något sätt? 

AÅ: Ja, det är de ju. Alltså, visionen är att man ska bygga någonting och skapa någonting med 
den erfarenheten som vi har men också med ett visst nytänkande och ett samhällsansvar. Det 
tycker jag genomsyrar rakt igenom att vi har med det i alla tänkanden. Men där får man ju till 
exempel då nytänkande som jag gillar, där får man ju pressa folk då att ”Men nu tänker vi 
nytt”. Den här personen kanske har… då måste jag säga att, det är ett vågligt steg att ha 
anställt mig. Det är ett tydligt sätt att se att människor kan lära sig någonting. Jag måste säga 
på till exempel, våra inköpare, de är inte alltid byggnadsingenjörer men det har alltid varit så 
där ”Nej men det måste vara någon med byggerfarenhet”. Då tänker man ”Ja, fast alltså… 
man kan inköp och skriva avtal. Kan inte någon annan stå för kunskapen då?”, för innan har 
vi haft kunskap men vi har inte skrivit tillräckligt bra avtal, eller det har varit luckor eller 
grejer eller sådär. Då har vi vågat tänka nytt, ja men kanske att man kan komma vidare. Sen, 
jag måste bara påpeka, ni pratade om vad vi gör. Annonserna har också varit… försökt vara 
jobb, rekryteringannonser, har vi försökt… det finns en förening som heter 
Rättviseföreningen, en facebooksida, eller en instagramsida. De jobbar jättemycket med att… 
ja men att till exempel så där att experter i tv alltid får vara män och då tar de fram experter… 
men säg att de vill ha en DJ som kommenterar någonting och så, ja men då blir det alltid en 
manlig DJ. Då jobbar Rättviseföreningen med, eller alltså sådär, med att få in en kvinnlig 
motsvarande som är lika duktig som den andra liksom. De gjorde en föreläsning genom en 
HR, och det var under mitt första år, om hur man skriver jobbannonser så att de blir så öppna 
som möjligt för alla. Ett exempel var, ibland behöver man kanske minst 5 års erfarenheter, det 
säger jag inte, men då har män en tendens att tänka att 2 år är ju nästan 5 år, medan en kvinna 
kanske har 5,5 år och tänker nej, eller 4,5 år och tänker att det faktiskt inte är 5 år och söker 
inte. Redan där då, i den första meningen har du sållat bort massa, så att jag har använt deras 
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guider för att kunna skriva så öppna… så att man inte sållar i första ögonblicket. Så det är 
också en strategi då. Jag kommer på att jag har massa dolda… Det är inte så att jag har 
någonsin tänkt ”Hej Anna, vad gör du för jämställdheten?”, ”Jo, jag gör det här och det här 
och det här.”. Alltså jag har nog aldrig satt det på en lista utan det är bits and bops, lite över 
allt som jag jobbar. 

SG: Det är väldigt bra.  

AÅ: Ja men det är nog det, men samtidigt är det lite svårt att skryta om vad man gör när man 
inte någonsin inte tänkt över vad man gör. Hade jag inte haft det som hjärtefråga tror jag 
kanske inte jag hade jobbat så mycket med det, men jag har det som hjärtefråga.  

AL: Har du mycket kontakt med yrkesarbetarna? 

AÅ: Ja gud ja. Jag kan alla våra med namn och ja… Jag har äckligt minne så jag kan vad fruar 
och barn och hundar och skidor och allt möjligt så. Jo jag har mycket kontakt med 
yrkesarbetarna. Det är oftast mig… Dels så placerar jag dem, alltså var de ska vara någonstans 
och sedan är det mig de kontaktar för alla… föräldraledigheter, sjukdomar, semester, skador, 
rehabiliteringsärenden då sitter jag med. 

SG: Mycket kontakt med dem.  

AÅ: Ja, ofta är det så. Så att naej. Så svar ja, även om det kanske inte är så ofta fysiskt träffas 
så utan det är många som ringer eller sms:ar eller sådär. Men det känns som att jag känner alla 
och… ja de blir, alltså behöver jag bara ”boozta” en dag så är det bara att åka till ett projekt 
och dricka kaffe tillsammans. Det är fantastiskt, då blir man så glad så att man [EJ 
HÖRBART]. 

AL: Det är väl uppskattat att ha någon som är väldigt involverad liksom. 

AÅ: Ja men det är det, de älskar det. Där tror jag också att jag har vågat göra… Vi har 
JUPPEN som kärnvärdeord som vi försöker genomsyra hela… Jag säger det lite slarvigt, 
JUPPEN är 4 ord och det är jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig. Jag har jobbat 
väldigt mycket på det första p:et, personlig, för jag tycker att det är viktigt att människan syns 
i allting. Man kan inte, även om de är ett kollektiv som man säger när man förhandlar och så, 
så är jag mån om individen, att den ska må bra. Det tror jag att de har märkt de åren jag har 
varit här, att det är… Ja men, om jag vet att den här mannen är gift med en sjuksköterska som 
jobbar natt, ja men då kan han inte vara i Värnamo för det blir för långt om barnen ska 
hämtas. Då ringer jag helt enkelt upp honom och säger så här ”Du, jag vet hur din 
hemsituation är. Vad vill du göra? Du har de här 2 alternativen, vad skulle passa dig bäst?”. 
Innan har det varit liksom ”Japp, du dit, du dit” och sen har det inte varit någon diskussion, 
jag är mer mån om att individen ska komma till sin rätt för då blir det bättre arbetsprestation. 
Jag tror också… nu skiljer det ju lite mellan oss i ålder, men jag tror att er generation är lite 
mer också i behov av facebook-likes, att man säger ”Gud vad bra du gjorde!” eller ja. Det här 
försöker vi då jobba med för att i byggbranschen om någonting är bra så är det tyst, då hör 
man ingenting, och då är det jättebra. Då tänker man ”Ja, fast ursäkta mig, men sa du det till 
honom?”, ”Nej, det har jag inte gjort.”, ”Ja men då så, då kanske vi ska jobba på att säga det 
till honom.”. Så jag har också haft sådana där berömutmaningar när de så här ”Hej, beröm”. 
Det finns en app som heter ”Beröm-appen” och då ska man ge… Först börjar det med ”Åh, 
vilka snygga örhängen du har” eller så, smycken eller kofta eller vad det nu är. Då börjar man 
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med något sådant som man liksom… som är något sådär… det är bra att bara börja med och 
sen kan man säga ”Åh, du jag såg hur bra du hade utvecklat den delen” och då går man 
kanske mer på vad man faktiskt gör-gör. Så det har också varit… Det är också ett fortlöpande 
arbete. Men p:et i personlig, att kunna utveckla det. Så att mm… Men vi har långt kvar, långt 
kvar. 

SG: Löneskillnader. Det stod ju, 27 fall i det… den lilla broschyren, men vad… Är det bara 
27 fall i hela Peab då? 

[AÅ nickar] 

SG: Det är det? 

AÅ: Det tror jag. Vi har en genomlysning av lönerna varje år. Så att vi kollar så att män och 
kvinnor ligger på samma nivå för samma arbete. Så att det jobbas aktivt med. På ett bra sätt. 
Det är jag stolt över att det är liksom bra.  

SG: Ja men det är väldigt positivt. 

AÅ: Ja det är… Ja jag vet, jag tycker att det är jättebra. Det genomlyses och så kommer de 
fallen upp där det är liksom… där det, de gör sådana lönekartbildningar heter det, när man 
liksom jämför alla löner på olika parametrar och så pluppar det upp sådana som sticker ut på 
ett eller annat sätt i förhållande till vilken roll man har, vilken mängd år man har till exempel 
och då får verkligen chefen motivera sitt val – varför har den här personen då… Så att nja, det 
tycker jag är jättebra och det är jag stolt över. Så att små myrsteg säger jag, mot en bättre 
värld.  

SG: Men om jag kör en lite generell fråga, om du ser branschen eller byggarbetsplatsen som 
könsuppdelad? Eller om man ser endast arbetskraften i helhet eller om man ser individer 
liksom? 

AÅ: Åh gud, vilken svår fråga. Nej jag tror att jag ser den som helheten. Jag måste säga att 
jag gick in i byggbranschen med en naiv syn att inte tro att det är någon skillnad på män och 
kvinnor. Att inte tro att det finns en machokultur, jag tänkte ”Nej så är det inte”. Så ibland blir 
jag chockad ”Oj okej, resonerar ni så. Ja men då får vi ju jobba på det här”. Men jag tror att 
jag ser arbetsplatsen som en helhet, att alla ska må bra, komma till sin rätt och inte… alltså ja, 
jag lägger nog ingen fokus på om… Jo det är klart att jag gör om vi hade haft fler kvinnor att 
det skulle vara jämställda arbetsplatser. Jag vet att jag också tänker… Får jag ut 
nyutexaminerade kvinnor så skulle jag jättegärna vilja att de sätts ihop. Då brukar jag säga 
”Hej, ni 2 får hjälpa varandra”, den erfarna har… Jag har jobbat lite med sådär lös 
mentorsprogram, kopplat ihop folk. Den erfarna har i uppgift att ringa 4 månader i rad och 
säga ”Hej, hur mår du? Vad har varit din senaste…” eller liksom, ”tuffaste grejerna den här 
månaden”. Är det en relation som byggs på efter det så är det fritt fram att ta den vidare 
liksom och använda den och utnyttja den. Det kan ju vara så att man inte trivs med varandra, 
då är det en rent sådär ”Hej, jag ska guida dig som mentor”. Då har vi haft det 4 månader i rad 
och det kanske är lite lite, men jag hoppas alltid att det ska växa till en relation som... 

SG: Ja precis, som fortsätter. 

AÅ: Ja men precis, som fortsätter liksom. 
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SG: Då ska vi se. Ja… Det kanske är en känslig fråga, men om det har varit fall som, av 
sexuella trakasserier som har rapporterats? Och hur ni då har hanterat det? 

AÅ: Ja, det har varit… när vi har varit som… alltså vi har varit, det har varit mellan en 
beställare och oss, och då har det varit… det är ingen grov överträdelse. Så där när man 
skämtar, men med liksom sådan flirt/sexuell anspelning. Det var ett fall som kom upp, det 
hanterades på följande sätt att vi pratade med individen, också en varning. Eller erinran, kallar 
man det med finare språk rent arbetsrättsligt. Också en form av utbildande möte blir det. Det 
är inte alltid… Det här kommer låta knäppt men det är inte alltid att man gör det av ondo. 
Men det är ändå inte okej. Han, i det här fallet, hade inga onda… eller alltså att såra någon, 
det var inte avsikten. Avsikten var kanske att imponera eller liksom… 

SG: Vara lite cool. 

AÅ: Vara lite cool, ja precis. Men det är inte okej att säga det då. Sen har vi haft… inte 
sådana grejer, men däremot språk har vi pratat väldigt mycket om. Jag är ju väldigt emot fula 
ord och nedvärderande ord och det är av alla kategorier nedvärderande ord. Så att, jag har haft 
många… det blir ju inga sådana fall men då, under… bland annat den här fokusveckan, då tar 
jag rätt mycket upp sådär språkbruk. Vilket språk har du på jobbet och vilket språk har du 
hemma, pratar du på samma sätt med dina kollegor eller liksom så, som du pratar med din 
familj och dina barn. Om svaret då är nej på dem, då är det någonting som är illavarslande och 
då måste vi börja prata om, ja men hur pratar vi med varandra och hur uppfattar det. Likaså 
det här med skämt, det är ju väldigt roligt men det är väldigt farligt. Lite så att vi har haft… 
Som kvinna kommer man i en jättekonstig situation där, för att man vill kanske säga nej men 
istället så skrattar man med och så brinner man upp på insidan av ilska. Där försöker vi jobba 
i de här kvinnliga nätverken rätt hårt med att man ska på snyggt sätt liksom ”Hit men inte 
längre i den här diskussionen”. Men annars nej, men det här blev ju ett allvarligt, det som var 
mellan beställare och… Och det tas ju med högsta allvar, man får ju inte… Så är det ju. 

AL: Har ni protokoll eller något som ni följer i det fallet eller tar ni det efter varje situation 
liksom? 

AÅ: Nej, vi protokollför allt sådant.  

AL: Men… För på den broschyren eller vad man ska säga, som vi fick ut, står det att ni har 
nolltolerans för diskriminering och sånt där. Vad innebär det i sådana fall? 

AÅ: Den är jättesvår. 

SG och AL: Mm. 

AÅ: Ja, det är ju att vi har… Vi accepterar inte det. Man kan inte gå in i en sådan diskussion 
och säga ”Ja, men vi accepterar lite”. Det funkar inte, utan vi måste ha nolltolerans. Det har 
vi. Men, stegen upp till att det blir en erinran, den är ju rätt lång men man måste ju häva allt 
sånt väldigt tidigt så man sätter ”Här är det vi accepterar, den här nivån är bra. Ja visst, man 
får skoja men man måste skoja så att alla skrattar med blicken och hjärtat”, det får inte vara så 
att skrattet bara sitter på utsidan och det gör ont på insida. Då är vi ju fel ute. Så den där 
trappan är ju liksom så. Men även så kommer vi till sådana grejer där vi måste ha sånt samtal 
och om de är av lite allvarligare karaktär så protokollförs de också och det görs noteringar om 
det. För rent arbetsrättsligt så måste du alltid dokumentera allting så. Men nej, det är ju att 
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häva sådant så tidigt som möjligt, och våga ta i det. Där tror jag igen, med en annan bakgrund, 
att det är lättare för mig att säga ”Nej såhär gör man inte”. 

SG: Men så är det nog säkert, att du ser på det liksom… 

AÅ: Ja, jag ser på det på ett annat sätt, så där ”Nej, men det här är inte okej. Nu tar vi ner det 
på noll igen och så börjar vi om. Nu har alla fått en tillsägelse, men nu börjar vi om.”. Så att… 
Och det kan gå för både, det måste jag säga. Det är både män och kvinnor i det här, just om 
man pratar om… ja men, jag tänkte du mest instruerade om det hade varit påhopp, fysiska 
påhopp, nej där har vi inte, inte mig veterligen haft. Det har inte rapporterats, men det hade 
varit superallvarligt. Men där är vi inte mig veterligen, ens i närheten. Men däremot det här 
med pratet, är ju jätteviktigt men det kan också gå, ibland har det en tendens till att kvinnor 
som kommer in i en mansdominerad bransch kan ibland vara ännu värre än män. Då är det åt 
det hållet så man… Så det är inte bara ena sidan som… kanske står för det utan man måste ha, 
situationen att det kan vara minst lika illa åt båda hållet. Det har jag faktiskt haft samtal, åt 
båda hållen då. Du måste tänka på vad du säger, för sen, det är svårt att komma och säga ”Nej 
men du, han sa det”, ”Ja fast, har du reflekterat över hur dina egna ordval är och vad du 
säger?”. Då handlar det inte riktigt om man och kvinna, utan det handlar om vem som 
använder den här sortens språk då. Det är oftast så där det man lite slarvigt kallar ”slänga 
käft” eller liksom så att man munhugger fram och tillbaka. Det är oftast det som kanske kan i 
sådana fall spåra ur, men så att den viktigaste tumregeln är att alla skrattar både på utsidan 
och insidan, gärna samtidigt då för annars så är det ju… inte så bra.  

SG: Ja, det var alla mina frågor. 

AL: Då är det den här sista frågan som vi tänkte runda av med kanske. Hur upplever du 
byggbranschen rent generellt ur ett socialt hållbart perspektiv? Då tänker vi med inriktning 
mot jämställdhet. 

AÅ: Mm… Åh… Jag älskar byggbranschen, det är lite svårt att tro, eller det är det kanske 
inte. Men jag älskar människorna som är i byggbranschen, det är… oftast genuint snälla 
människor och fixarsjälar som är bra på att fixa och lösa grejer. Det där genomsyrar allt. Jag 
tror på något sätt att den där entrepreniella delen, fixarmentaliteten, jag hoppas att den ska 
kunna fixa även den här sociala arbetsmiljön i framtiden. Jag vill tro att det verkligen är en 
bransch för alla. Det borde vara det, tycker jag.  

SG: Ja. 

AÅ: Ja, punkt slut egentligen där. För att jag tycker att det är en ypperlig bransch för alla 
egentligen.  

SG: Ja, det är ju väldigt brett. Det finns ju någonting som alla kan göra. 

AÅ: Ja som alla kan göra, ja visst. Vi har inte pratat så mycket om mångfaldhet, utan ni 
kanske har mer inriktning på jämställdhet? 

SG och AL: Ja. 

AÅ: Ja då ska jag inte ge mig in i det träsket för det är rätt stort också. 

SG: Ja vi kände det att det blev lite för brett så vi valde då… 



Bilaga 3 

AÅ: Ja men bra, för att det… mångfaldhetsfrågan måste man nästan separera från 
jämställdhetsfrågan, för att det är två frågor som man måste jobba parallellt med men på lite 
olika sätt. Det handlar fortfarande om att öppna och vidga vyerna. Som med allt, 
kaffedrickning eller något annat. Vidga vyerna.  

SG: Så är det.  

AÅ: Så jag får väl ta kredit att jag vågat nu. Ni är tidiga på det. 

SG: Ja gud.  

AÅ: Gud vilket roligt… Åh vad roligt. Men inte så roligt att skriva av det här, men vilket 
roligt ämne. 

AL: Nej men det kommer gå bra. 

SG: Men är det okej om vi nämner dig vid namn i rapporten? 

AÅ: Ja då. 

SG: Och vill du ha granskning så transkriberar vi det så fort som möjligt och skickar tillbaka. 

AÅ: Ja, det kan ni göra. Jag kommer inte orka läsa allting. 

SG: Nej men vi måste göra det ändå. 

AÅ: Ja precis. 

SG: Så vi skickar det till dig hur som helst. 

AÅ: Ja precis. Men däremot så tycker jag såhär, står ni på exjobbsmässan? 

AL: Oklart. 

SG: Ja vi vet inte riktigt, vi vet inte vad vi skulle ställa ut. 

AÅ: Nej, det är lite svårt. Men däremot så… 

AL: Jag stoppar här förresten.  
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Intervju med Anna Arlbrandt på Byggkompaniet 
5/4-18  
Intervju gjord av Sigrid Gustavsson och Amra Lukac 
AA= Anna Arlbrandt 
SG= Sigrid Gustavsson 
AL= Amra Lukac 
 
SG: Hur gammal är du? 
 
AA: Jag är 36. 
 
SG: 36, och hur länge har du jobbat inom byggbranschen? 
 
AA: I drygt tre år. 
 
SG: Och vi har lite ja/nej frågor, och sen så hoppar vi med lite följdfrågor då. Men först en 
ganska stor fråga; vad är social hållbarhet på byggarbetsplatsen för er? 
 
AA: Jamen, social hållbarhet är ju, för våran del kan man väl säga att det är såhär; att vi har 
valt att jobba lokalt och att jobba med egen arbetskraft och någonstans då handlar det ju om 
att både vara ett trovärdigt och starkt alternativ häromkring, att man sköter sig på det sättet 
som man behöver men också att vara en attraktiv arbetsplats för våra anställda för vi lever ju 
nånstans på att vi själva har den produktionskapaciteten vi behöver. Och då blir ju social 
hållbarhet det är ju allt ifrån att man använder rätt material och har en god logistikkedja som 
är så smidig och stör allting annat omliggande så lite som möjligt men också att man jobbar 
då med egentligen dem personrelaterade frågorna och att man har bra arbetsgäng med god 
stämning, högt till tak och framförallt en bra hälsa och en bra arbetsmiljö, så det är väl ett 
ganska stort begrepp kan jag känna. 
 
SG: Ja det är det. Men, arbetar ni med arbetsmiljöplaner och arbetsvillkor?  
 
AA: Ja, det tror jag ingen klarar sig utan. 
 
SG: Men känner ni att dem här, med hjälp av dem planerna, att ni har utvecklat ert arbete med 
social hållbarhet. Om man tänker att dem har bidragit till att göra det bättre? 
 
AA: Det skulle jag egentligen inte säga, jag kan känna att en arbetsmiljöplan har ju vi på alla 
arbetsplatser, både stor som liten ska man ju ha en arbetsmiljöplan. På dem mindre så har man 
ofta kanske en mer standardiserad modell, att den ska finnas och där är egentligen riskerna i 
större fokus än att man kanske ska vara framåtriktat en bra arbetsplats men om man säger en 
hållbar situation för sin omgivning personal så att för våran del är nog arbetsmiljöplanen 
främst ett risk, för att utvärdera den risken som vi stöter på, för att se till att minimera den och 
inte utsätta våran personal för eller andra för risker. Där fyller arbetsmiljöplanen det viktigaste 
motivet. Sen vad det gäller den sociala hållbarheten så är ju det mycket övriga samordning 
men också i värderingar och hur man vill driva företaget i övrigt. Jag skulle inte säga att det 
landar direkt i arbetsmiljöplanen eller att det är dem som för den diskussionen framåt. 
 
AL: Om vi går vidare med utvecklingsplaner, arbetar ni med det? 
 
AA: För personalen? 
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AL: Ja  
 
AA: Ja vi har medarbetarsamtal varje år, på både kollektiv och på tjänstemannasidan. Där har 
man ju en kortfattad utvecklingsplan men där man tittar lite på, både hur man har det idag och 
vad man önskar framöver och vad man i så fall behöver för stöd eller utbildningar eller 
liknande för att komma dit. Då kan man jobba på olika kort sikt, en del är bara väldigt nöjda 
med hur man har det idag och så kanske man mer eller mindre avvaktar ett år och för andra 
har vi ju planer att man kanske har en femårs plan för att nå en ny position eller liknande. Så 
dem kan se ganska olika ut men ja det har vi. 
 
AL: Ser du det som en del av arbetet för social hållbarhet på företaget? 
 
AA: Ja det gör jag ju, och det är ju i och med att vi som sagt väljer att jobba med vår egen 
personal så är ju det våran största styrka men det är också den största utmaningen att ta hand 
om alla i personalen, att kunna attrahera ny personal och framförallt att den personalen vi har 
ska kunna stanna, trivas, utvecklas, gå vidare till nya roller inom företaget så absolut.  
 
SG: Anser ni att ni är ett jämställt företag? 
 
AA: Det kan man väl se på olika sätt, tittar man på könsfördelningen rakt av så är vi snart 5 
kvinnor och vi är 89 anställda så att om man räknar procentuellt andelen kvinnor så är vi ju 
inte det. Men vi har ju valt att i vår jämställdhetsplan titta på att vi vill ha samma fördelning 
kvinnor på kollektivsidan till exempel så man har på byggutbildningen då på gymnasiet och 
där finns det i nuläget i Jönköping och Nässjö då som är våra stora, är det ingen kvinna som 
går med inriktning träarbetare. Så att det är oerhört skralt för våran del om man tittar på 
rekryteringsbasen. Sen är vi ändå, vi har en kvinnlig platschef, jag är kvinnlig VD, vi har en 
kvinnlig projekteringsledare så vi tycker väl ändå att vi har rätt, vi har rätt personer på rätt 
plats där man hör hemma. Vi har inte någon kvoteringsprincip eller liknande men jag tror att 
det är viktigt för att vara en attraktiv på sikt. Att man som vi då, vi har alltid dubbla 
omklädningsrum för våra personalbodar till exempel. För att det ska vara möjligt för en 
kvinna att också komma ut och jobba hos oss, eller komma som praktikant eller liknande. 
Men det är svårt att det är så få kvinnor som framförallt vill jobba som träarbetare då inom 
yrket. Det är ett fantastiskt bra yrke även för kvinnor, och jag önskar att man ville föra fram 
mer av dem fördelarna man har som jag tror man saknar på många andra arbetsplatser. 
Förvisso är det tungt, ja men det är ganska tungt att vara undersköterska också. Jämför man då 
med byggnadsarbetare och veta att man jobbar kvart i sju till fyra varje dag, aldrig någon 
övertid, aldrig några helger. Egentligen inga konstigheter, du behöver aldrig skaffa en egen 
vikarie om du behöver vara hemma och ”vabba” med barnen. Det finns oerhört många 
fördelar och dessutom ett väldigt gynnsamt löneläge tycker jag. Om man jämför med att man 
faktiskt bara har gymnasial utbildning. Så jag hade önskat att fler kvinnor såg möjligheten, det 
är alltid en fördel när man är ett blandat team, det märker vi.  
 
AL: Ni har märkt det alltså? Att det är skillnad? 
 
AA: Alltså man har ju olika input och det har man ju som kvinnor och som olika män också 
naturligtvis. Men man bidrar med lite olika saker. Jag tror att många upplever i takt med att vi 
faktiskt blivit fler kvinnor att vi har en bättre jargong och en bättre attityd så att man mår bra 
av blandade team. Det tror jag att man upplever från alla håll.  
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SG: Men arbetar ni kontinuerligt med att ni ska bli mer jämställda, att få in mer kvinnor?  
 
AA: Vi har ju en jämställdhetsplan i grund och botten som vi förhåller oss till, och där handlar 
det ju om att egentligen så är det viktigaste för oss är ju att ha rätt man eller rätt kvinna på rätt 
plats så att det är viktigare att anställa rätt person än att anställa rätt kön, så krass får man nog 
ändå vara. Men har man den inriktningen och är ganska öppen med att man faktiskt vill ha en 
jämställd arbetsplats så har vi i alla fall haft förmånen att vi har kunnat attrahera fler kvinnor 
att också söka sig till oss som är väldigt duktiga på det som dem gör och där tror jag att man 
hela tiden behöver se över det arbetet och titta på både generella värdegrunden men också hur 
man fångar upp, hur man rekryterar att man inte alltid bara tipsar om kompisar utan att man 
hittar lite olika vägar, vänder sig till lite olika nätverk och att det hela tiden är en process som 
man behöver titta på dem olika delarna för hur man märks, hur man syns och hur man blir en 
bra arbetsgivare.  
 
AL: Men när du säger att ni letar efter rätt person till rätt ställe, menar ni då 
kompetensmässigt eller att det bara känns rätt med personen?  
 
AA: Jag tror att det är både och för våran del, om man, när vi rekryterar; om man tittar på när 
vi har rekryterat träarbetare till exempel så vill vi för det mesta att man har ett yrkesbevis. Vi 
har ju också en ingång där vi tar emot lärlingar från skolan och det är oftast dem som vi i 
första hand sedan erbjuder en lärlingsanställning. I övrigt brukar vi ha det som grundkrav att 
man ska ha ett yrkesbevis, vi har några undantag som har följt med som traditionella lärlingar 
men dem är ändå få. Så där får man säga att det är ett rent kompetenskrav, så det måste man 
uppfylla och ha den bakgrunden och rätt utbildning och gått rätt väg. Sen tror jag att för oss 
som är, vi är ju ganska stora till antalet anställda men vi är fortfarande en liten organisation så 
att vi är inte hierarkiska, vi har en väldigt liten ledning och organisation och tror på korta 
beslutsvägar, lätta kontakter, att det ska vara högt till tak och att man jobbar med ett större, 
man får ganska stor frihet om man också tar ett visst ansvar. Där blir det också viktigt hur 
man är som person, att man verkar passa in hos oss. Det är inte alla som gör det och då blir 
det ändå inte en långsiktig lösning. Så att där finns det absolut andra värderingar och vilken 
inställning man har som spelar in.  
 
AL: Om vi pratar om jämställdhet igen då, normer och stereotyper, känner ni att det är något 
hinder för er, för att kunna bli jämställda eller? 
 
AA: Nej det tycker jag egentligen inte.  
 
SG: Är alla på företaget involverade i det här arbetet, när man pratar om jämställhet? 
 
AA: Alltså ja, vi har ju inga fokusgrupper där man pratar om jämställdhet en gång i veckan, 
men det är ju ändå ett arbete som måste genomsyra allt man gör. Sen tror jag i och med att vi 
ändå har en spridning att titta på dem här frågorna och ganska ofta pratar till exempel 
rekrytering så är ju det en fråga som man lyfter frekvent egentligen.  
 
AL: Så alla är väl medvetna om det? 
 
AA: Ja det skulle jag definitivt säga. 
 
AL: Är machokultur något ni arbetar emot? 
 



Bilaga 4 

AA: Jag ska säga att jag tycker inte vi har någon i någon större utsträckning. Jag tycker 
faktiskt, min erfarenhet här är att man är ganska ödmjuk och omtänksam skulle jag vilja säga, 
det kan säkert finnas både i uttryck och annat som man väljer i vissa sammanhang men när 
dem inte passar så väljer man att anpassa sig till dem som är med och som finns med runt 
bordet när man pratar och det tycker jag är ganska viktigt. Man kan ju aldrig begränsa hur en 
människa är men man kan kräva att man beter sig både civiliserat och omtänksamt på jobbet 
och det tycker jag fungerar väldigt bra här.  
 
AL: Men arbetar ni på något sätt att motverka eller för att förhindra att det uppstår eller? 
 
AA: Jag tror att det är en av grundvärderingarna som vi är ganska noga med, sen är det ju 
ingenting som vi har, vi har inte dem problemen. Skulle man ha det, för det har absolut 
funnits gånger där man har fått ha ett samtal med någon individ. För att göra dem 
uppmärksamma på att man inte kan generalisera eller uttala sig utan att det ibland blir 
stötande. Det gäller ju inte bara jämställdhet, det finns ju dem som kan prata om både politik 
och många andra fenomen i samhället och där tycker jag att vi, där har vi ett ständigt arbete 
för att man får försöka lägga ribban bra för hur man kommunicerar utan att faktiskt vara 
kränkande, det är jätteviktigt på en arbetsplats generellt.  
 
AL: Ja verkligen.  
 
SG: Nu har ju ni kanske inte märkt av den här machokulturen då, men överlag i 
byggbranschen, har du märkt av att det skulle ha avtagit eller ökat under de senaste åren? 
 
AA: Jag tror att, från början var vi ju en kvinnlig anställd här hos oss till exempel. Hon säger 
att det har blivit en väldigt stor skillnad sen vi blev fler kvinnor. Det är väl också just den här, 
jag tycker det är bra att man visar omtanke och anpassar sig till vad som alla tycker är okej 
och därför tror jag också att det är så viktigt med blandade team. Jag tror absolut att det kan 
finnas en viss machokultur kvar och jag tror att det är viktigt att man sätter sin stämpel på vad 
som är okej. Att man har faktiskt, det är kanske inga skrivna regler på exakt vad som är okej 
och inte men det finns ändå en grundvärdering som man behöver förhålla sig till på arbetet 
och det brukar de flesta ställa upp på. Jag tror att alla företag kanske fortfarande inte jobbar så 
aktivt med det, speciellt om man tittar på mindre företag i branschen, och sen är jag inte säker 
på att det behöver vara ett problem, att anpassa sig faktiskt ändå. Det kanske inte har varit en 
fråga man har lyft eller tänkt på. Men just där tror jag det är nyttigt att man faktiskt blir 
blandade i sina arbetslag. Då försvinner den kulturen av sig själv.  
 
SG: Det är ju skönt att höra, att hon ändå känner att det har minskat.  
 
AA: Ja, oja!  
 
SG: Vi har ju sett att ni arbetar med Povel, eller hur? Vi har inte lyckats förstå vad det är 
riktigt, eller hur det fungerar.  
 
AA: Nej men man kan väl säga att Povel är mer som ett ramverk, ungefär som, istället för att 
vi väljer att ISO-certifiera oss så är Povel lite byggbranschens ISO-system kan man väl säga. 
Så egentligen är ju det ett system för att vi håller ihop våra policys och våran struktur, våran 
organisation där vi har våran dokumentation för hur man jobbar och också där vi har sen då 
våra mallarkiv som behövs allt ifrån om man säger till att till exempel jämställdhetspolicyn 
ligger inom Povel och att man har ”acces” till den från det systemet. Så har vi ju också satt en 
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mallstruktur för exakt hur en pärm ute hos platschefen ska se ut på projektet, en projektpärm 
så att alla har samma pärm, att alla har tillgång till samma mallar. Att vi har valt en viss 
uppsättning av hur en egenkontroll kan se ut på olika moment till exempel. Så det är ju ett 
stöd och en rutinbeskrivning kan man väl säga över hur saker och ting ska fungera för att man 
inte ska behöva uppfinna hjulet på nytt hela tiden. Men när man också gör den visionen då 
internt på att man faktiskt efterlever det och att det ser ut så.  
 
SG: Men bygger dem på ISO-standarderna, Povel? 
 
AA: Jag vågar inte säga att jag har jämfört det i samma utsträckning. 
 
SG: Så det är inte så att man har .. 
 
AA: Det är inte jämbördigt om man säger, det är inte så att man blir ISO 9000 eller liknande 
utan då får man ISO-certifiera sig också. Men det är ju likställt med att dem processerna  som 
vi behöver säkra att vi hanterar på ett likvärdigt och likriktat sätt. Där kan man ju säga att det 
är mer anpassat för just oss i byggbranschen än vad en generell ISO-certifiering är, som ju 
tittar mer på många fler runtomkring rutiner, som avfallshantering och mycket annat då, men 
kanske inte exakt vad ett produktionsskede som ju är våran viktigaste del.  
 
AL: På vilket sätt är de då anpassade till, eller har det anpassats till företagets visioner och 
värderingar då?  
 
AA: Povel? 
 
AL: Ja 
 
AA: Povel är ju egentligen bara ett instrument eller ett sätt att samla våra delar och att lite 
”boxa” in vårat arbetssätt. Så man kan väl säga att Povel har ju inte anpassat sig och vi har 
inte anpassat oss till Povel utan vi jobbar ju med att samla ihop våra dokument och våran 
struktur så att den blir lättillgänglig för alla genom Povel, men också då att ge access till dem 
olika arbetsmoment och vad man kan tycka ska ingå och dem riktlinjer som vi har ställt upp 
där via Povel. Sen hämtar vi till exempel, vi jobbar i ett program som heter byggsamordnaren 
för våra projekt med mycket dokument och dokumenthantering, och då är ju 
byggsamordnaren kopplad till vårat Povelarkiv till exempel så att man hämtar upp det man 
behöver, även den vägen. Jag skulle säga att Povel är ju mer ett ramverk för, som man sen 
behöver jobba med och implementera i sin egen verksamhet hur man får access, hur man 
jobbar med det, hur man uppdaterar det, hur det ska fungera, vem som ska få ändra, vem som 
bara har möjlighet att hämta och läsrättigheter, men det ska ju bygga på att man någonstans 
får ihop hela sin arbetsplanering. Från organisationen till faktiskt utförande, och att man har 
ett stöd för alla dem processerna. Och det stödet, både dokumentationen men också de delarna 
inom där man kan behöva dokumentmässigt, dem har vi ju samlade via Povel.  
 
AL: Men till exempel protokoll, ifall någonting skulle hända, diskrimineringsmässigt, ingår 
det i Povel också då eller är det bara det andra? 
 
AA: nej det har, vi har inte alla typer av mallar i Povel, och mycket om man säger 
personalrelaterat och så då har ju jag dem, eller dem har vi i ett eget sidosystem. Så att det 
finns, det är inte riktigt den personalbackningen via Povel. 
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AL: Nej okej 
 
AA: Nej, utan det har mer med produktionen och det produktionsmässiga flödet kan man säga 
att göra.  
 
AL: Men jämställdhetsplanen ingår även i Povel då? 
 
AA: I Povel har vi ju en mall där vi har valt att samla till exempel alla våra policys, och då 
ingår jämställdhetspolicyn, alkohol och drog policyn och så lite annat och det är ju för att våra 
policys ska ju vara allmänna och kända och användas och uppdateras. Då har vi samlat alla 
därigenom så att alla också har access och komma åt dem.  
 
AL: Ja då kan väl säga att ni, eller då arbetar man väl generellt med själva ledningssystemen? 
Eller är dem utifrån olika perspektiv, liksom genus, arbetsmiljö, säkerhet. Att ni har olika fack 
då?  
 
AA: nja, alltså vi har ju, man kan säga att vi tittar på att vi jobbar med organisation, och det är 
mer organisationsstruktur, hur det ska se ut, vad har man för, vad kallar vi våra befattningar, 
vad ingår i en befattningsbeskrivning till exempel. Sen har vi ju olika policys och sen har vi 
olika rutinbeskrivningar för arbetsmoment och det är ju allt ifrån vad man gör på ekonomi till 
sen att man kommer in i den stora delen för vårat fall då som är produktionen. Men vi har 
inte, man kan inte söka på just genus och få upp, eller ja det kan man ju men det är inte så att 
vi har fördelat in, att det finns fem stycken word-mallar just under genus, utan  dem frågorna 
får man ju genomsyra allt vi gör, det ligger ju i våran värdegrund och våran affärsidé och dem 
bitarna istället.  
 
SG: Om man ska säga, ser du byggarbetsplatsen som könsuppdelad? 
 
AA: Nej det gör jag inte generellt och där man kan säga, det finns ju många fler branscher på, 
eller det finns ju många fler yrkesgrupper än vi träarbetare på en arbetsplats och där har det ju 
skett en större utveckling att man har både kvinnor och män på samma positioner. Där är man 
ju betydligt längre fram på till exempel målarsidan, plattsättare och liknande. Så att på en 
byggarbetsplats i stort så är det ju, alltså mer vanligt förekommande än ovanligt att det finns 
en kvinna med, minst någon. Eller en projektledarroll eller någonting annat. Så där känner jag 
att, på byggarbetsplatsen som helhet så finns det en blandning, sen är ju fortfarande 
majoriteten män om man tittar, men det finns absolut en större spridning av  hur man jobbar 
på hela byggarbetsplatsen än vad det finns just hos oss i byggbranschen.  
 
AL: Men hur arbetar ni med att få in fler kvinnor i företaget, eller har ni ett aktivt arbete för 
att få in fler kvinnor? 
 
AA: ja men det har vi, alltså generellt är det ju så att, dels får man ju jobba med hur man är 
som företag och hur man är för sina anställda för att vara tillräckligt som jag sa attraktiv för 
att locka till sig andra. Den vägen har vi ju ändå fått fler kvinnor med arbetserfarenhet som 
har börjat hos oss på olika positioner, sen vad gäller just träarbetarna, så där är den stora 
utmaningen, där är ju jag till exempel ute och involverad i både bäckadalsskolans verksamhet 
i deras bransch och program då och även på brinellgymnasiet i Nässjö då. För där är det mer 
att man tidigt på ett stadie vill komma in och påvisa vad det finns för möjligheter att jobba i 
byggbranschen oavsett om man är man eller kvinna. Där finns det ju också möjlighet att 
medverka på framtidsmässor och lite annat men där förlitar vi väl också oss som litet enskilt 



Bilaga 4 

företag på att branschen hjälper till och att vi har Sveriges byggindustrier till exempel som 
drar en del av det lasset för det har vi ju inte möjlighet att göra alla enskilda företag, utan där 
måste vi ju hjälpas åt till viss del. Men där tror jag det är viktigt att jobba just med 
ungdomarna och vara ute och prata tidigt i skolorna och fördelarna med att jobba i det här 
yrket.  
 
AL: Hur upplever du byggbranschen rent generellt ur ett socialt hållbart perspektiv? Ur ett 
jämställdhetsperspektiv i princip då. Känner du att det är jämställt, eller under utveckling 
eller?  
 
AA: Jag kan inte uttala mig generellt utan jag får nog ändå se till hur vi har det, för jag vågar 
inte gå in på, jag är inte tillräckligt detaljerat insatt för att våga svara för hela branschen. Men 
jag känner ändå att byggbranschen är under så pass pressade marginaler så vi har alla lite 
”kniven på strupen” att man måste prestera sitt allra bästa annars fungerar det inte. Då tror jag 
att man behöver söka efter dem resurserna som är absolut, på sin absoluta spets på olika 
positioner. Ibland är dem män och ibland är dem kvinnor. Jag känner nog inte att jag tycker 
att jämställdheten är ett problem utan jag tycker faktiskt det är så hos oss att vi har rätt man 
eller rätt kvinna på rätt plats. Sen önskar jag att det hade funnits en större uppsjö av kvinnor 
att välja på och det gör det inte alltid, och det hoppas jag kommer mer med tiden, för det är ju 
också det att ju fler som jobbar inom branschen desto mer sprider det sig och desto större 
attraktivitet ger det till kommande generationer att faktiskt också vara med här. För det är ju 
en fantastisk trevligt bransch att jobba i. Jag kommer ju inte från den här branschen från 
början men just att vara med och bygga och skapa någonting som står kvar och blir bestående, 
det är ju skillnad mot att jobba på tex timmar som konsult eller någonting annat där man gör 
nytta men det är liksom lite svårt på att ta efterhand. Så att det är en fantastiskt spännande 
bransch och som jag tror har en god utveckling under ganska många år till men jag ser också 
att, eller vi har ju gjort den bedömningen att vi tror att man behöver jobba ganska starkt med 
effektivitet och att vi vill kunna hålla i, att vi vill kunna då ansvara för hur vi kan styra eller 
jobba för att utveckla den produktiviteten och där har vi ju valt att jobba med egen personal 
istället för att hyra eller köpa in då tjänster i större utsträckning och då tror jag också att det är 
oerhört viktigt att man tittar på både vad man gör, vem som gör vad men också att man får en 
bra dynamik på sin arbetsplats. Det tror jag behövs både kvinnor och män för att det ska bli 
bra. 
 
AL: Men hur jobbar ni med tanke på att ni ändå är 89 anställda, det är ju rätt många 
egentligen, men hur jobbar ni för att skapa den gemenskapen, har ni några träffar där ni ses 
hela företaget ibland eller? 
 
AA: Ja men det har vi, jag kan tycka att det är en väldigt stor utmaning för att det är inte bara 
så att vi är 89 utan vi har ju kanske, just för tillfället har vi kanske 500 aktiva arbetsplatser och 
det är ju en väldig utmaning då var man träffar, vi har till exempel haft alla platschefer här, 
träffas vi för ett beläggningsmöte varannan vecka och vi har samma ska i Nässjö på vårat 
kontor där för dem platscheferna. Dem träffar jag ändå då varannan till varje vecka och jag 
träffar dem på kontoret. Men jag träffar inte alla ute, jag kan inte åka runt till alla våra 
arbetsplatser och dem träffar ju heller inte varandra eftersom inte alla jobbar tillsammans. Så 
att där är ju en utmaning både hur man ska jobba med information och kommunikation så att 
alla får del av vad som händer och vad som sker och att man är uppdaterad och känner en 
samhörighet. Men också att man behöver träffas och då har vi försökt göra så att vi träffas 
minst två gånger om året, och då träffas vi en gång om året minst då hela personalen och sen 
den andra gången träffas vi antingen alla alternativt så träffas vi Nässjö Jönköping. Sen 
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uppmuntrar jag respektive platschef att vill man samla sina team och göra någonting mindre, 
för det är också ganska skönt att göra någonting för sammanhållningen i den lilla gruppen, så 
är vi väldigt öppna för att man ska jobba på det sättet. Men hela personalen försöker vi, dels 
så jobbar vi informationsmässigt med att få ut minst ett månadsbrev så att man ska få 
information och känna samhörighet här med vad som händer, vilka nya projekt vi har tagit, 
har det börjat någon ny anställd. För vi är för stora för att man ska ha koll på det annars. Sen 
försöker vi ändå samla personalen och där i mellan, för två gånger om året är väldigt lite om 
man säger så. Där i mellan är ju jag också beroende av både att man läser då mina 
månadsbrev men också att platscheferna som jag träffar varje eller varannan vecka, att dem 
tar med sig information tillbaka. Så att man kommunicerar på olika nivåer kan man väl säga.  
 
AL: Har ni något nätverk där man kan kommunicera, som ett kvinnligt nätverk? 
 
AA: Nej det har vi inte, vi har inga specifika nätverk på det sättet, vi har ett nytt intranät 
under uppbyggnad där man kommer kunna ha möjlighet att lägga upp olika chattgrupper om 
man vill, men det är alltid lite svårt vad man ska tillåta och inte och ibland är det bättre att 
mer rent privat kommunikation sker, privat.  
 
AL: Man får testa sig fram nästan lite när det är nytt. 
 
AA: Ja. 
SG: Jag tänkte, under dina tre år här, har du någon gång varit med om att någon har känt sig 
diskriminerad eller att det har blivit ett ärende av det? 
 
AA: Nej, inget 
 
SG: Väldigt bra. 
 
AA: Ja nej men ja absolut, och det tror jag hänger samman med att vi är faktiskt rätt personer 
på rätt positioner. Jag tror att ofta är det ju, när det brister lite eller när man känner att det blir 
stökigt av någon annan anledning. Däremot så får man ju, det finns ju, vi är ju som sagt 89 
personer så det blir ju ibland slitningar i personalgrupper och där får man ju ganska tidigt gå 
in och ta olika form av samtal i så fall. För det är ju viktigt att jobba för att alla trivs med att 
gå till jobbet, att man inte får någon form av arbetsplatsmobbning. Det är ganska viktigt att 
jobba med även med vuxna människor kring.  
 
SG: Då har ni någon färdig handlingsplan om det skulle uppstå något sånt då? 
 
AA: Ja det har vi. 
 
AL: Tar man upp det direkt med dig då eller går det …? 
 
AA: Generellt så är ju tanken att man alltid tar upp problem med sin närmaste chef, vilket 
oftast är en platschef eller en arbetsledare. Då brukar det komma den vägen, sen kan det ju 
vara om man har problem med till exempel sin platschef eller arbetsledare för det kan ju 
också hända, att samarbetet inte fungerar eller att man känner sig felaktigt behandlad. Då 
kommer dem frågorna direkt till mig i så fall. Men som sagt vi har en ganska platt 
organisation så vi har inte sådär väldigt många led och gå mellan utan jag tror att dem flesta 
känner att det är helt okej att komma direkt till mig också men ofta är ju platschefen, har ju 
teamet samlat och det är oftast lättare att ta saker direkt på plats. När jag får reda på saker så 
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är dem ju oftast ett litet problem som man behöver gå in med någon form av åtgärdsplan och 
styra upp det för att det ska bli bra.  
 
AL: Ja, ni verkar ju ha det väldigt bra såhär med, det är inget större problem med machokultur 
och sånt, så då har man ju inte så mycket att fråga om det. Men, hur tänker ni med, för ni 
planerar ju säker att bli större, hur tänker ni, tror ni att ni behöver börja arbeta med att 
motverka exempelvis machokultur? 
 
AA: Nej jag tror att machokultur hänger mycket samman med vad man har för värdering och 
vad man har för stämning i grunden. Då tror jag att den kommer liksom inte få fäste här så 
jättelätt utan det är inte så vi är och det är inte så våra anställda är och har varit. Så det ser jag 
inte, jag tror snarare att machokulturen kommer tona ut i många fler branscher i samhället på 
sikt. För den känns ganska förlegad generellt. Däremot kan jag väl se, det som vi ser som ett 
större problem är ju lite brister i social kompetens. Vi ser att när man kommer ut till oss, till 
exempel vi får ju APU-elever nu då som går i årskurs två på gymnasiet och då kommer man 
till oss som en del av sin utbildning och då gäller det ju att man är, vi kräver ju egentligen inte 
att man ska kunna någonting men vi vill ju att man ska vara öppen och intresserad och visa 
engagemang. Där ser väl jag en större risk att många är ganska slutna, inte så beredda alltid 
och bjuda till utan man sitter ju, den här telefonen önskar jag ju många gånger att man kunde 
lämna hemma. Så lite är det dem frågorna där jag känner att många framförallt av de yngre är 
ju lite mer socialt slutna på jobbet om man jämför med hur det var, för 10 år sen satt alla och 
spelade kort i bodarna på rasten och nu sitter liksom alla tysta med en telefon. Inte riktigt så 
men om jag drar det till sin spets så är det skillnad.  
 
AL: Det är ju nästan lite så faktiskt. 
 
AA: Ja och där känner jag att där var man öppen för, det är viktigt att man tar hand om 
varandra och månar om varandra som arbetskamrater också. Då tappar man lite om man bara 
jobbar ihop och inte bryr sig om varandra och kanske inte är öppna för vad man gör eller vad 
min sambo heter eller någonting annat heller. Så lite dem bitarna kan jag vara mer orolig för 
och att det också kanske gör det svårare att se om någon faktiskt mår fysiskt eller psykiskt 
dåligt. För där känner jag också att vi har många som har, ja men vi har en god arbetstrupp 
och då blir det ofta tydligt när någon inte mår så bra så får vi dem signalerna ganska tidigt och 
där har vi också möjlighet att hjälpa till eller kanske, det kan ju vara både saker i det privata 
livet eller någonting annat som är svårt. Där kan jag ju se att det är jag rädd för att man 
kanske tappar lite av det här naturliga skyddsnätet om vi är lite för mycket själva och egna.  
 
AL: För vi tittar ju lite på det här med social arbetsmiljö också, och då blir det väl lite sådana 
frågor också, ifall det är någon gemenskap sinsemellan och sådär, men jobbar ni någonting för 
att, när ni märker att lärlingar kommer in och inte är så delaktiga, gör ni någonting för det 
eller tänker ni att det kanske går över? 
 
AA: Nej men vi försöker ju hela tiden för det är ju ändå så att när man har jobbat ett tag, jag 
tycker vi har en god stämning ute och då försöker man ju få med dem här ungdomarna i det 
samtalet. Sen har jag varit ute och pratat på skolan vid några tillfällen, då brukar jag betona 
det att ”försök lämna telefonen i omklädningsskåpet” eller någonting annat, ”försök engagera 
er”. Man behöver ju inte säga eller prata så himla mycket, det räcker att man är med och 
lyssnar ibland och visar sig intresserad istället för att *gestikulerar med mobiltelefon*, det blir 
inte så. Men jag tror att det är lite en social uppfostran som man behöver ta i, både från 
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hemmen och dels på arbetsplatsen men framförallt lite där emellan att man förbereder 
eleverna även i skolan faktiskt. 
 
AL: Tycker du att skolan spelar väldigt stor roll för hur byggbranschen kommer kunna se ut i 
framtiden då med att kunna rekrytera in fler kvinnor då exempelvis? 
 
AA: Ja men på den fronten, om man säger vi har ju ett nära samarbete med skolan, och vi har 
ju, i Nässjö till exempel så har APU-eleverna, då har dem tre veckor hos oss, tre veckor i 
skolan och tre veckor hos oss. Här i Jönköping går dem delade veckor så till exempel tvåorna 
är ute i början på veckan och treorna i slutet på veckan och så. Men dem är ju hos oss 
egentligen halva sin skoltid från årskurs två och framåt. Där har vi ett väldigt nära samarbete 
och det funkar bra, men om dem inte kommer till skolan i första läget och börjar på 
byggprogrammet då tappar vi ju. Så där önskar vi ju att skolan ska jobba för att man ska visa 
attraktiviteten i yrket, och man kan väl också se att, ni har väl kanske träffat Jan-Åke 
Andersson på BI? 
 
AL & SG: Nej, bara Christer.  
 
AA: Christer, ja. För Jan-Åke brukar vara ute och dra lite statistik för oss i programråden och 
då kan man väl säga att av dem som börjar på byggprogrammet eller dem som slutför sin 
utbildning så är det ungefär 50 procent som sen får ut sitt yrkesbevis och det vill säga att där 
någonstans är det 50 procent som vi i byggbranschen tappar och det kan ju vara att man börjar 
jobba på ett företag utan kollektivavtal så att man kanske fortfarande jobbar som snickare men 
man får inget yrkesbevis av den anledningen. Men man kanske också börjar som säljare på en 
trävaruhandel eller någonting annat så det finns ju många vägar att gå. Men både skolan 
hjälper till att visa på vad som faktiskt krävs för att få sitt yrkesbevis så att man blir fullvärdig 
medlem om man nu önskar det i den här branschen och kategorin. Att man trycker lite hårdare 
faktiskt på vad som krävs så att alla är medvetna om det och också att man jobbar i första 
änden att få så många som möjligt att få upp ögonen för att det är faktiskt ett modernt och 
tryggt och bra arbete.  
 
AL: Tar ni mycket hjälp då av de fackliga organisationerna för att nå ut eller? 
 
AA: Om man säger, Sveriges Byggindustri är ju våran part som arbetsgivare och dem förlitar 
vi ju oss på i månt och mycket vad som gäller just det här generella arbetet för att få fler att få 
upp ögonen för branschen och hur man jobbar med skolfrågor och vad man tycker nu om att 
byggprogrammet nu till exempel är högskoleförberedande igen och så vidare. Där är ju vi mer 
att vi lämnar kanske våra synpunkter till Sveriges Byggindustrier och förlitar oss på att dem 
hjälper oss gemensamt att driva vår talan. Sen samarbetar ju då Sveriges Byggindustrier och 
Byggnads i ”BYN” som är lärlingarnas, om man säger första institut eller vad man nu ska 
kalla det då. Där tycker jag också att man har ett gott samarbete och att man får bra stöd där vi 
också kan vända oss. Byggnads har en jättebra representant i BYN som brukar hjälpa till och 
stötta för, det kan ju också vara att man börjar som snickare och ibland så är, man väljer det 
här valet när man är 15-16 och så går man färdigt gymnasiet. Det är inte säkert att det blev 
helt bra kanske. För dem brukar vara väldigt bra, få nyttja sin anställningsförsäkring och att 
man hjälper individen vidare till någonting annat.  
 
SG: Ja det var det jag hade. 
 
AA: Ja 
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AL: Det var det jag hade också.  
 
AA: Jag hoppas ju egentligen att vi ska säga att det inte direkt finns någon machokultur men 
som sagt jag tror att vi har gjort en ganska stor resa hos oss och känner inte alls att det finns 
eller att det är ett problem.  
 
AL: För ofta kopplas ju machokulturen ihop med jämställdhet också så det blir ju liksom att 
det går lite hand i hand och att man frågar om båda sakerna. Om man anser sig vara jämställd 
och om man inte anser att machokulturen, alltså det som påverkar. Men ja, har man inte 
problem med det så har man ju inte det. 
 
SG: Det är ju väldigt skönt om det håller på att fasas ut.  
AA: Ja man hoppas ju det. 
 
AL: Ja men det har vi ju märkt också att, när man har pratat med andra att det fasas ut. Men 
alla kommer ju olika långt i frågan också så att det är ju, det är ju intressant att se. Tycker vi. 
Men vi har nog fått svar på allting vi behöver få svar på faktiskt. 
 
AA: Är det någonting får ni höra av er, så kan vi ta det på telefon om ni känner att saknar 
något. 
 
SG: Är det okej om vi, vill du vara anonym i rapporten eller är det okej om vi använder ditt 
namn? 
 
AA: Ja det får ni gärna. 
 
SG: Vi kommer ju transkribera och så kan vi skicka granskning till dig om du vill, om du 
orkar kika igenom det. 
 
AA: Ja gärna, och ni har ju mina kontaktuppgifter 



Namn: Företag: 

Ålder: Erfarenhetsår i branschen: 

Yrkesroll: Intervjunummer: 

 Ja     Nej 

Är arbetsmiljöplaner och arbetsvillkor något ni på företaget arbetar mycket med? 

Arbetar ni med utvecklingsplaner?   

Anser Ni att Ni är ett jämställt företag? 

Är machokultur något som ni jobbar emot? 

Arbetar ni med ledningssystem för arbetsmiljö (ISO-standarder)? 

1. Vad är social hållbarhet på byggarbetsplatsen för er?

På vilket sätt är Ni/är Ni inte ett jämställt företag? (Normer och stereotyper som utgör hinder?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sker det ett kontinuerligt arbete med jämställdhet eller läggs fokus på ämnet enbart när det 

behövs? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Är samtliga anställda på företaget involverade i arbetet för jämställdhet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Är machokulturen ett problem på er arbetsplats? Hur märks det av? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur arbetar ni för att motverka machokulturen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Daniel Lyckvik Fristad Bygg
38 år 13 år

Områdeschef CM 4

X

X

X
X

X

___________________________________________________________________________ Att alla ska må bra efter dagens slut, både fysiskt och psykiskt. Det spelar ingen roll om man 
är kvinna eller man, utländskt född osv.___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Har arbetsmiljöplaner och arbetsvillkor hjälpt till att förbättra utvecklingen av social 
hållbarhet på byggarbetsplatsen?
Nej, eller jo lite grann. Det har hjälpt till att förhindra arbetsskador bland annat.___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Inte statistiskt sett, men mer på tjänstemannasidan. Det är redan inom skolorna som det inte 
är jämställt, färre kvinnor än män söker sig till utbildningarna. 
Normer och stereotyper är inte ett hinder för företaget.

Arbetet sker vid rekrytering, jämställdhetsplanen revideras årligen, sedan sker även arbete 
kvartalsvis.

Formellt är alla involverade, sen är det kanske inte alla som följer allting sen, det är upp till
var och en.

Det har varit ett problem men inte så mycket idag. Det har märkts av på att det inte finns 
bilder på halvnakna tjejer upphängda i bodarna osv.
Det kom som ett krav från samhället och drevs på av tjänstemän.  

Genom att inte tolerera att det finns. Det finns handlingsplaner att utgå från, och personalchefer
och arbetschefer att vända sig till.
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Namn: Företag: 

Ålder: Erfarenhetsår i branschen: 

Yrkesroll: Intervjunummer: 

Daniel Lyckvik Fristad Bygg
38 år 13 år

Områdeschef CM 4

Har det märkts av att machokulturen har ökat eller avtagit under de senaste åren? 

Det har avtagit, kan dock bara svara för Fristad Bygg men det har avtagit där.___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vilka standarder följs och på vilket sätt är de anpassade till företagets visioner och 

värderingar? 

Använder sig av Povel. Det är även anpassat till företaget.___________________________________________________________________________ 
Povel bygger på ISO på ett sätt och det är därför väldigt lätt att skaffa sig en certifiering om___________________________________________________________________________ 
man vill.___________________________________________________________________________

Arbetar man generellt med ledningssystem (ur ett brett perspektiv) eller utifrån olika 

perspektiv – ex. genus, arbetsmiljö, säkerhet osv.? 

Ja, olika perspektiv i Povel, alla olika dokument.___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ser du branschen/företaget/byggarbetsplatsen som könsuppdelad? Eller ser du endast 

arbetskraft i helhet alternativt individer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur upplever Ni byggbranschen rent generellt ut ett socialt hållbart perspektiv? Ex. manligt 

dominant eller jämställt, under utveckling osv. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________
___________________________________________________________________________

Arbetskraft i helhet, men sen finns även individen. Det är en svår fråga.

Manligt dominant men under utveckling. Byggbranschen ligger sist inom utvecklingen, dock 
ligger Sverige i framkant bland länderna. För att påskynda utvecklingen borde EU ställa 
hårdare krav så att hela Europa hänger med. Allt hänger samman i och med allt övrigt kring 
ett bygge som också behövs, alltså leverantörer, och Sverige är en stor del av detta också. Blir 
som en dominoeffekt och arbete för detta har redan påbörjats.
______________________________________________Det har blivit lättare i branschen med hjälpmedel som underlättar hantering av material bl.a.
Det går mot det bättre.

ÖVRIGT:
- Har mycket kontakt med yrkesarbetarna, fortfarande ute mycket på arbetsplatsen.
- Av 100 anställda är 7 st kvinnor. Har alltid varit samma procentuella fördelning. Det är en
brist på kvinnor. Blandade grupper är bra då de ofta leder till bättre arbetsmiljö rent
generellt. Blandade grupper innebär olika bakgrunder och kompetenser som leder till bra
och trevligare arbetsplatser, mer kreativitet.
- I och med att företaget växer så jobbar man för att skapa en gemenskap inom företaget.
Man har storbodar till exempel. Omklädningsrummen är utspridda men man har ett stort
samlingsrum för raster. Man jobbar för att motverka grupper inom gruppen.
- För att få in fler kvinnor i företaget så arbetar man med att ta in många APL-elever som
kommer på praktik, detta är då den största källan vid rekrytering till företaget. Tar emot flest
APL-elever från skolor i Borås. Dessutom finns kvinnliga nätverk, till exempel från
Sveriges Byggindustrier som har träffar halvårsvis. Man jobbar inte med kvotering då utan
tar emot rätt person för arbetet. Då räknas både den yrkesmässiga men även sociala
kompetensen vid rekrytering.
- Machokulturen påverkar inte män eller kvinnor mer i det perspektivet, utan det är den som
drabbas som påverkas mest.
- Händer det att någon blir diskriminerad så tar man tag i det direkt och då finns
handlingsplaner för hur man ska gå tillväga.
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Intervju med Leif Forsell på Asplunds 
17/4-18  
Intervju gjord av Sigrid Gustavsson och Amra Lukac 
LF= Leif Forsell 
SG= Sigrid Gustavsson 
AL= Amra Lukac 
 
SG: Hur gammal är du? 
 
LF: Måste jag berätta det?  
 
SG: Lite för statistiken. 
 
LF: Då säger jag att jag är 56 år 
 
SG: 56, och hur många år har du jobbat inom byggbranschen? 
 
LF: 34 år.  
 
SG: 34 år, då kom du från bygg från början, du har inte arbetat med något annat tidigare? 
 
LF: Nej jag började som arbetsledare 1983.  
 
SG: Härligt 
 
LF: Efter 4 år i teknisk utbildning då 
 
SG: Är arbetsmiljöplaner och arbetsvillkor något som ni arbetar med? 
 
LF: Det arbetar vi ständigt med i alla större projekt, när det gäller mindre projekt har vi en 
generell arbetsmiljöplan som vi hanterar och som projektanpassas vid behov.  
 
SG: Och en lite större fråga kanske, vad är social hållbarhet på byggarbetsplatsen för dig? 
 
LF: Ja det är väl att man inte särbehandlar folk, och att alla blir behandlade på samma sätt och 
att man tar hänsyn till varandra, lyssnar på varandra och jobbar tillsammans. 
 
SG: Med hjälp av dem här arbetsmiljöplanerna, tycker du att det har hjälpt till att förbättra 
den sociala hållbarheten? Att dem har bidragit till att det ska … 
 
LF: Man kan säga att arbetsmiljöplanen är ett gemensamt instrument för dem som vistas och 
agerar på en arbetsplats, därför så är ju arbetsmiljöplanen, som sagt ett bra instrument till det 
hela. Sen kan man ju säga såhär att det är ju inte förens det har börjat på att bli otrevligt som 
man ska säga börjar jobba med det. Men målsättningen är ju alltid att ha en öppen dialog och 
samverka med alla aktörer på en arbetsplats. 
 
SG: Hur många anställda är ni på Asplunds? 
 
LF: I Asplunds Mellansverige, Skövde, Jönköping så är vi 107. Kollektivanställda och 
tjänstemän. 
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SG: Har du någon siffra på hur många som är kvinnor av dem 107? 
 
LF: En, alltså fem. 
 
SG: Fem kvinnor. Arbetar ni med utvecklingsplaner och kompetensplaner? 
 
LF: Ja det gör vi, vi har utvecklingsplaner jobbar vi med i samband med medarbetarsamtal, 
kompetensplaner gör vi vid samma tillfälle och har uppföljning på dem olika kompetenserna 
och dem ”måstekurser” man ska ha med sig när man är ute och jobbar i byggproduktion.  
 
SG: Anser ni att ni är ett jämställt företag? 
 
LF: Det vill jag nog påstå att vi är, sen kan man ju lägga olika värderingar i vad som är 
jämställt då. När man säger genusperspektivet är 5 på 107, men jag tror att vi, vi är en platt 
organisation där alla kan komma till tals och det är korta beslutsvägar, det kan nog underlätta 
i det avseendet.  
 
AL: Men ur ett genusperspektiv, hade du sagt att det är normer och stereotyper som utgör ett 
hinder för att ni blir jämställda på det planet? 
 
LF: Nej det är nog mer en fråga om kompetensförsörjning i så fall. Bortsett från er då så är det 
inte så förfärligt många tjejer som utbildar sig och som, i alla fall inte i vårt närområde om 
man säger så, men det är väl lite tradition kanske, jag vet inte vad det hänger på. 
 
SG: men arbetar ni kontinuerligt med jämställdhet, att man ska bli mer jämställda eller lägger 
ni fokus 
 
LF: Vad lägger du för värderingar i jämställdhet när du ställer den frågan? 
 
SG: Det är man och kvinna, genusperspektiv. 
 
LF: Ja det är vill jag nog påstå att vi har jämställt, vi har en jämställdhetsplan som jag inte kan 
utantill men vi har ju vid något tillfälle försökt analysera var ja, vilka saker man ska jobba 
med.  
 
SG: Så då ja, kontinuerligt arbete, det är inte bara när någonting händer som ni lägger fokus 
på jämställdhet? 
 
LF: nej alla deltar ju i verksamheten så att det känns inte som att någon är satt på undantag 
utan det är gemensamt.  
 
SG: Ja och då är samtliga anställda involverade i detta arbetet? Dem är medvetna om att det 
sker ett arbete? 
 
LF: Ja hoppas i alla fall att de märker att det sker ett arbete, sen kan inte alla vara delaktiga. 
Det är väl det som är avsikten med det hela, att alla känner och vet att vi är aktiva inom detta 
och att man känner att det kanske blir en förändring här och där. 
 
AL: Skulle du vilja säga att det är en brist på kvinnor på arbetsplatsen? 
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LF: Ja.  
 
AL: Har det funnits fler kvinnor i företaget innan eller?  
 
LF: Ja, men det har varit inom administration då, inte produktion. 
 
AL: men har ni märkt av någon skillnad i arbetet så sätt, arbetsmiljön?  
 
LF: Det blir en annan arbetsmiljö när det finns kvinnor närvarande, det blir ett annat tonläge i, 
vad ska man säga, allmänna snacket, så är det. 
 
AL: Skulle du vilja säga att det är bättre eller sämre, rent ur ditt perspektiv? 
 
LF: Ur ett genusperspektiv är det säkert bättre, det tycker jag. 
 
AL: Okej. 
 
LF: Det är väl så, vi i byggbranschen, vi är konservativa och det är ju en machokultur som 
man försöker arbeta bort, eller vi försöker arbeta bort, så att vi är medvetna om hur jargongen 
kan vara. 
 
AL: arbetar ni något med att få in fler kvinnor på arbetsplatsen då? 
 
LF: Ja det gör vi, fast det är så att kompetensförsörjningen är inte vad den borde vara i det 
avseendet. 
 
AL: Får man fråga hur ni arbetar för att göra arbetsplatsen attraktiv för alla, alltså om ni gör 
något särskilt i sig? Jag tänker kvotering? 
 
LF: Nej det gör vi inte, om man säger när vi anställer så sker det oftast på det sättet att, 
antingen direktrekrytering eller att vederbörande själv har sökt sig till oss. Så när det gäller 
yrkesarbetare så har vi aldrig annonserat någon gång utan det är informella rekryteringar kan 
man säga.  
 
AL & SG: ja  
 
LF: Så att någon kvotering eller nåt, vi har aldrig behövt ta ställning till det utan det sker mer 
på personlig nivå om man säger så. 
 
AL: Jobbar ni mycket med skolan då, att få in fler praktikanter på det sättet? 
 
LF: Ja det gör vi, vi har alltid praktikanter inne. APU-elever och praktikanter från högskolan.  
AL: Tittar ni då mer kompetens eller rätt person? 
 
LF: Ja, CV och betyg och så vidare, ambitioner och så vidare.  
 
SG: Vi var ju inne lite på nästa fråga där, om machokultur är något som ni jobbar emot. 
 
LF: Ja det är det 
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SG: Det är det, har det varit ett problem med just machokulturen på er arbetsplats, att man har 
märkt av att det finns en machokultur?  
 
LF: Ja det vill jag nog påstå, vi har väl inga konkreta exempel men emellanåt kan ju tonläget 
bli högt och då beror det ju på den här machokulturen. Men det är sånt som vi stämmer i 
bäcken, så fort vi märker att det är på väg att urarta då vidtar vi åtgärder. 
 
SG: Men har ni märkt att det har avtagit om man ser på ett längre perspektiv, du som har varit 
här länge. 
 
LF: Ja det vill jag påstå att det är annorlunda, men det är väl lite en generationsfråga också 
kan man ju säga. Det kommer yngre människor in som har en annan syn på saken, det här 
med jämställdhet och så.  
 
AL: Men det här med machokulturen, har den varit mer, alltså ett större problem ute på 
byggarbetsplatsen eller mer inne på, bland tjänstemän, på kontoret? 
 
LF: Ja det får jag nog säga.  
 
AL: Ja, men har du haft mycket kontakt med dem som har varit ute då, eller tar man det via 
någon annan som sköter problem? 
 
LF: Det är närmaste chef som sköter det för det mesta. Skulle det bli riktigt illa får en annan 
gå in. Nej men jag blir ju delgiven problemen direkt så får man vara med och bolla lite hur 
man agerar och så.  
 
SG: Har ni någon speciell punktlista eller vad ska man kalla det, någon plan för hur ni går 
tillväga då vid sådana tillfällen, om ni kör samma scenario varje gång eller varierar det? 
 
LF: Ja, man kan väl säga att vi har ingen krishanteringsplan i det avseendet, det har vi inte, 
men ja, vi är ju, det är som man säger. Vi är platt organiserade så att det är viktigare att agera 
än att titta på planer som jag ser det i dagsläget.  
 
AL: Men tror du att det blir svårare att göra just på det sättet ju större ni blir? 
 
LF: Självklart 
 
AL: Eller känner ni att ni är på gränsen nu? 
 
LF: Nej än så länge är det inga problem, det är klart om man skulle växa och bli en stor 
organisation så är det svårare att ha koll på problemen så att säga. Om det skulle uppstå. 
 
AL: Hur arbetar ni då för att motverka machokulturen? Har ni ett kontinuerligt arbete kring 
det också? 
 
LF: Ja vi har ju möten och dialog och vi försöker hålla en samtalston som, jag ska säga, sätter 
ribban.  
 
SG: Tar ni hjälp av någon facklig organisation om det skulle hända någonting? 



Bilaga 6 

 
LF: nej det vill vi helst inte göra, vi vill gärna hantera sådana situationer själva men skulle det 
vara så att situationen kräver så gör vi även det, för det kan ju vara ett sätt att ytterligare, 
markera att man agerar på ett sätt som inte är okej. För någon nytta ska vi ju ha av de fackliga 
organisationerna tycker jag. 
 
AL & SG: Ja precis 
 
LF: Så att det inte bara är löner och sånt. 
 
SG: Nej. Arbetar ni med ledningssystem för arbetsmiljö? 
 
LF: Ja, vi är certifierade i ISO 9001 och 14001 och där i så finns det ju sådana bitar. Sen har 
vi, jobbar vi även efter OHS, vad den nu, ja 
 
SG: Ja 
 
LF: Det kanske ni kan bättre än jag,  
 
SG: Ja det är den som  
 
LF: För arbetsmiljö 
 
SG: Det är den som byts ut nu va? 
 
LF: Ja, vi håller på med, eller jag rättare sagt håller på och om certifiera oss till 2015 vad 
gäller 9001 och 14001. Å andra sidan det som skiljer är mer fokus på ledningen i dem nya 
standarderna, annars är det ungefär samma. Vi jobbar med ledningsgruppens arbete.  
 
AL: Har ni anpassat det på något sätt till företagets visioner och värderingar, eller hur har det 
varit? 
 
LF: Ja, framförallt har vi tänkt igenom vilka värden vi står för policymässigt, så det gör vi. 
Men vi har inte sett någon orsak att ändra det bara för att det blir en revidering av certifikatet 
till de nya standarderna.  
 
SG: nej, men då arbetar ni utifrån de olika perspektiven i och med att ni använder dem olika 
ISO-standarderna. Så ja, ni har ett för säkerhet, ett för arbetsmiljö och så visare? 
 
LF: Ja, man kopplar ju på det i verksamhetssystemet om man säger så. Så dem fattar ju både 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Och miljö och arbetsmiljö, dem hänger ju ihop lite grann så att 
det är naturligt att det blir så. 
 
AL: Lite mer generella frågor då, om du ser branschen eller företaget som könsuppdelad eller 
om du ser arbetskraft i helhet.  
 
LF: Är det min uppfattning du vill ha reda på? 
 
AL: Din uppfattning.  
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LF: Jag ser den som en helhet, det gör jag, även om inte vi slår oss för bröstet här och har 
massa tjejer anställda så är det ändå en helhet, branschen måste ju utvecklas.  
 
AL: Hur upplever du byggbranschen rent generellt ur ett social hållbart perspektiv? Ur ett 
jämställdhetsperspektiv då, kvinna man? 
 
LF: Ja, det har väl inte varit något vidare men den är ju på god väg att jämnas ut kan man ju 
säga. Det tycker jag nog, att tendensen är ju klart utjämnad.  
 
AL: Ja, så den är under utveckling kan man väl säga då? 
 
LF: Ja 
 
AL: Vad, tycker du utvecklingen går lite långsamt eller hur känner du? 
 
LF: Nej det tycker jag inte, jag skulle vilja säga att om det är någon som ansluter till 
branschen, det tar ju några år innan man har utbilda sig och skaffat sig erfarenhet och kan ta 
plats om man säger så. Så att det är ju inget man vänder på ett dygn höll jag på att säga. 
 
AL & SG: Nej det är klart.  
 
LF: Det är ju ett pågående arbete. 
 
AL: Tycker du det är något extra som behöver göras för att kunna fortsätta den här 
utvecklingen eller tycker du att den flyter på bra?  
 
LF: Ja det är väl att vi måste bli bättre på att marknadsföra dem yrken som finns i branschen.  
 
AL: På vilket sätt då? 
 
LF: Ja, via massmedia och alla dem kanalerna som finns och även som företag och visa sig i 
olika sammanhang där man kan göra reklam.  
AL: Jag tänker nu har den ju fått rätt mycket fokus byggbranschen i och med ”meetoo-
kampanjerna” och stoppa machokulturen och sista spiken i kistan och sånt? 
 
LF: Ja men det är inte mer än alla andra branscher, film och allt.   
 
AL: Nej men jag tänker att den har fått lite, fast den har fått väldigt negativ 
 
LF: Ja det är möjligt, där, jag kan inte detaljerna så jag har ingen uppfattning, men naturligtvis 
är det så. Vi skiljer oss inte mer än någon annan och kanske och har varit värre än vad det är. 
”Meetoo”, det är ju historia som kommer upp, det är ju inte dagsaktuella händelser man 
skriver om utan det är ju sånt som hände tidigare. Jag får hoppas och tror att det har blivit 
bättre.  
 
AL: Nej jag tänker, den har ju marknadsförts, fast då på ett väldigt dåligt sätt nu under 
senaste, i det fallet. Jag tänker om vi bara går tillbaka till machokulturen lite snabbt, ni har ju 
jobbat lite med på så sätt att ni har haft samtal och så men känner du att det har varit ett tryck 
underifrån yrkesarbetare eller att det har varit någonting ni har kommit på att ni ska driva på 
här från tjänstemän eller? 



Bilaga 6 

 
LF: Jag tror att allt eftersom tiden går och att vi får in yngre människor i organisationen så 
sker det en förändring som är gemensam både uppifrån och nerifrån. Dem gamla 
värderingarna går inte att hänga kvar i, man måste öppna sig för ja, den kulturen som finns 
hos människor idag.  
 
AL: Har det varit svårt… 
 
LF:  Bra eller dåligt, det kan man fundera på, det är ju mycket som inte är bra också kan jag 
tycka.  
 
AL: Men har det varit svårt i och med att det kommer in nya generationer med ett annat 
synsätt och försöka att alla ska anpassa sig? 
 
LF: Vi försöker forma dem så gott vi kan. Nej men det är väl så att man formas ju av sin 
omgivning och det handlar ju, vi har ju svårt, eller ja, vi har duktigt folk som tar hand om dem 
som är nya och dem som är duktiga dem tänker ju förhoppningsvis på samma sätt som 
företaget gör och det är ju därför som man blir utsedd att det finns en möjlighet där att kunna 
få det att fungera och få riktiga Asplundare.  
 
AL: Men det känns väl lite så att det borde vara svårt för sådana, exempelvis att vi kommer ut 
i branschen nu, vi är väl inte dem som kommer ta mest plats.  
 
LF: Ja, ni får lära er när ni kommer. 
 
AL: Ja precis, att man vågar inte ta så stor plats, det känns som att det… 
 
LF: Jag ska säga det, jag har sagt, nu är jag ju för gammal egentligen då, att det, hamnar man 
som tjej i byggbranschen har man hamnat fel. För att då är man alldeles för duktig för 
byggbranschen och då ska man göra något annat. Men det kan vara förlegat, det tycker jag 
såklart. Det har ju med intresse och så att göra också så. 
 
AL: Jojo. Nej Jag tycker det här är jättekul. Branschen i sig. 
 
LF: Om man skulle säga såhär, som byggare så är man bara problemlösare så att det är inget 
självspelande piano man kastar sig in i utan. 
 
AL& SG: nej 
 
LF: Det är problemlösning, det är det enda det handlar om, psykologi och problemlösning.  
 
AL: Jag tänker, i och med att ni är ändå rätt stora som företag, har ni något nätverk där ni kan 
ha kontakt med varandra, om ni har något särskilt för kvinnor eller något sånt.  
 
LF: Ja det är Sveriges Byggindustrier. 
 
AL: Ni har det 
 
LF: Det är det stora nätverket, det har vi företagsinternt också, nätverk så att det. 
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AL: Är det populärt? Används det mycket tänker jag? Tror du? 
 
LF: njaa..Vi deltar i dem kampanjerna som kommer upp om man säger så, det är väl på det 
sättet som engagemanget skapas ifrån båda sidor om man säger så. Det kan ju ske i form av 
träffar, högskolan och lite så. Nu vet jag inte hur vi jobbar i Jönköping, et har jag inte koll på. 
Däremot så har, Sveriges Byggindustrier är väldigt aktiva gentemot högskolan i Skövde. Där 
man, det är väl två år sen nu man lade ner byggprogrammet, men man har fått det att starta 
upp igen. Så att det, och det är tjejer och killar så att det 
 
SG: Ja dem läser ju många av dem med oss i Jönköping, så det är väldigt blandat, det ser man 
ju. För dem har väl ingen specifik inriktning som vi har va? 
 
LF: inte vad jag vet, om vi pratar om digitalisering, det är väl gott och väl kan man väl säga 
men jag tror att det är basic eller till och börja med. Innan, för på digitalisera saker behöver 
man nog kunna det praktiska kring det hela. 
 
AL: Jojo 
 
LF: Det går väl inte att gena hur som helst 
 
SG: Nej. Så är det 
 
LF: Tyvärr 
 
SG: hade varit enklare 
 
AL: Nej det var väl dem frågorna jag hade 
 
SG: Ja jag är färdig med mina också 
AL: Har du något mer du känner att du vill ta upp eller? 
 
LF: Vad tänker ni göra med detta nu då? 
 
SG: Nu så kommer vi, vi har ju tre frågeställningar, och dem här översta ja/nej frågorna 
kommer vi sammanställa i en tabell med de andra företagen vi har intervjuat.  
 
LF: Hur många företag intervjuar ni? 
 
SG: Vi är uppe i sex företag, så vi får se. 
 
LF: Både Jönköping och Skövde? 
 
SG: Ja lite överallt. Det har varit flest i Jönköping men det har ju varit Peab och sådär och 
dem finns ju i hela Sverige också. 
 
LF: Ja 
 
SG: Så det ska bli intressant och jämföra sen. Hur olika företag jobbar och så 
 
AL: Nej, vi har ju anpassat våra frågor efter våra frågeställningar så att det går.  
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LF: Hur redovisar ni detta? 
 
SG: I en rapport 
 
LF: Ja 
 
SG: En lång, lång rapport. Är det okej om vi nämner dig vid namn i den rapporten eller vill du 
vara anonym? 
 
LF: Ja, det kan vi göra. 
 
SG: Ja  
 
LF: Det är roligt om någon får läsa vad jag tycker  
 
SG: Ja precis, vi skickar den till dig också sen så får du se. 
 
LF: Ja, det är väldigt bra företag vill jobba.  
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Intervju med Andreas Saltin på NCC Building 
27/4-2018 
Intervju gjord av Sigrid Gustavsson och Amra Lukac  

AS: Andreas Saltin 
SG: Sigrid Gustavsson 
AL: Amra Lukac 
 

SG: Men vi kör igång med frågorna. 

AS: Ja men börja så, så kan vi väl se vad vi kan, om ni vill titta på lite dokument hur det ser ut 
i våran portal sen. 

SG: Ja men det är bra. 

AL: Vi har lite ja/nej- frågor och sen lite följdfrågor på det, och sen om man kommer in på 
något intressant så diskuterar vi vidare om det helt enkelt. 

AS: Jag är okoncentrerad nu medan jag försöker logga in på den här TV’n.  

AL: Nej det är lugnt. 

AS: Så, nu kan vi få upp grejer där.  

SG: Första frågan, ganska basic. Men är arbetsmiljöplaner och arbetsvillkor något ni jobbar 
med? 

AS: Absolut, arbetsmiljöplaner är ju något som vi är väldigt vana vid att jobba med i 
byggbranschen generellt. Vi drar ju nya arbetsmiljöplaner vid varje projekt, sen har vi ju för 
kontoren också men sen alltså, arbetsmiljöplaner är ju en del av vårt dagliga arbete egentligen 
vill jag påstå. Dessutom att uppdatera dem och jobba aktivt med dem, både vad det gäller 
risker och möjligheter och sådana grejer för det är ju också en del i det. För det kommer ju 
hela tiden in nya entreprenörer och fyller på och att uppdatera dem och informera dem, så att 
där har vi ju väldigt tydliga rutiner på varje arbetsplats, vad som ska gås igenom, vad det 
gäller arbetsskyddregler och arbetsmiljöplaner, APD-planer och allt sådant som har med det 
att göra. Där är ju en del att informera om, våra värderingar och våran policy på arbetsplatsen 
och då. Så det är ett jätteviktigt dokument. 

SG: Men med hjälp av de här planerna då, tycker du att den, arbetsmiljön har förbättrats? Att 
det har bidragit till att det faktiskt har blivit bättre? 

AS: Ja… jag vet inte om arbetsmiljöplanen i sig gör att det blir bättre, men det är ett tydligt 
dokument som visar vad som gäller i alla fall. Du får faktiskt skriva under att du tänker följa 
det här på plats också. Men jag vill påstå att det viktigaste är att få alla som jobbar på våra 
arbetsplatser att förstå att det är för deras egna säkerhet som man ska följa de här pappren. För 
att bara skriva under någonting och säga ”såhär är det”, det… människan är inte sån utan vi 
jobbar väldigt mycket med att få alla att ta aktivt ansvar på arbetsplatserna och att vi påminner 
varandra om vi gör någon dumhet och säger att ”sådär agerar vi faktiskt inte här”, när någon 
sitter och säger någon dumhet på fikarasten eller att man gör någon dumhet som gör att den 
skadas av eller skadar någon annan. Så att det är där vi försöker lägga fokuset nu, men att vi 
har kommit förbi det kanske med dokument och policys och allt det här, det där… Det är 
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jättebra att det finns framme, men folk ska förstå det också, folk ska… Vi måste ändra tanken 
litegrann.  

AL: Man har väl bara tagit första steget liksom, det finns fler steg att ta. 

AS: Ja, det har vi gjort. Men det gäller att jobba vidare och försöka få alla att fatta och det är 
en sak att cheferna kanske fattar och är jätteduktiga på det, men det är varenda gubbe på en 
arbetsplats, och gumma, måste ju kunna det här, och veta, eller känna att det är rätt. Det är en 
sak att kunna, men att känna att det är rätt. Annars så gör man inte så. Vi har ju de mest 
rutinerade arbetsledare och yrkesarbetare på byggen som gör sådana dumheter ibland, och de 
tänker, de säger ju så efter ibland när man undrar ”varför gjorde du så här? Du vet ju så himla 
väl” och får till svar ”äsch, jag tänkte egentligen att det var väldigt dumt, men äsch det gick ju 
lite snabbare”. Vi är ju väldigt tydliga, vi ska inte ta genvägen. Finns det minsta risk för 
skada, finns det minska risk för att någon ska göra sig illa så ska vi inte göra så. Vi… alla 
hjälpmedel du behöver finns. Men det tar honom 10 minuter extra att gå hämta den där selen, 
eller hämta den där stegen istället för att klättra upp eller sträcka sig ut eller… Det är de 
frågorna att ställa om, att det får ta 5 min extra eller 10 min extra för att göra rätt. Så det är 
sådana frågor vi försöker jobba jättemycket med nu. Arbetsmiljö är en sådan sak som är först 
på agendan i alla våra möten på NCC, oavsett vad vi har för typ av möten mer eller mindre. 
Ska väl säga att det finns möten där vi inte har det, men alla offentliga möten där vi har en 
samlad grupp då är det arbetsmiljö som är först på agendan.  

SG: Men det är ju lite kopplat till social hållbarhet och vad är social hållbarhet för just dig på 
byggarbetsplatsen? 

AS: Jag är… alltså det finns ju många delar i det, det vill jag påstå. Men det är absolut 
viktigast vd det gäller social hållbarhet, då är det ju att använda rätt byggmaterial och se till 
att vi har en produktion där vi inte slösar på energi egentligen. Där är vi ju också, vi jobbar 
väldigt hårt efter olika ja, BASTA-system eller Sunda Hus, och sådana saker där. Där har vi 
ofta krav på oss. NCC själva jobbar efter BASTA i alla projekt, så det är som vår 
grundinställning. Sen jobbar vi väldigt ofta med olika Miljöbyggnad, LEED och ja, Svanen 
och allt vad det heter. Det är ofta ett kundkrav och olika kunder har olika krav och valt olika 
inriktning. Vi jobbar i stort sett med alla dem systemen, och vi har ledande experter inom 
NCC som kan de här bra. Så vi har ju konsulter då som, de sitter centralt visserligen då men 
de hjälper ju till att se till så att vi jobbar på rätt sätt och kommer rätt in i projekten. Så att det 
gäller våran vardag, det är nästan, i alla projekt är det mer eller mindre. Men BASTA jobbar 
alla efter och där är tydligt att våra inköpare gör inga köp där de inte följer BASTA-kraven. 
Så det är en del i deras inhandlingsprocess.  

SG: Arbetar ni med utvecklingsplaner? För personalen. 

AS: Absolut, vi har medarbetarsamtal med alla våra medarbetare en gång om året och ett 
uppföljningsmöte vid behov.  Så att, de utvecklingsplanerna stäms ju av minst en gång om 
året då och sen så har vi efter det lönesamtal så det kombineras inte på det sättet då alls. Men 
det är ju det som ligger till grund för hela deras utveckling så att det är ett stort fokus på det 
och vi har alla som har personalansvar har särskilda möten innan vi sätter igång med de här 
mötena och ser om det finns något generellt behov för hela ja avdelningen egentligen, som vi 
måstet sätta igång. Sen så tittar man ju även då på individuell nivå. Har vi arbetsledare som 
saknar utbildningar, måste vi satsa på dem eller måste vi satsa extra på platscheferna eller 
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entreprenadingenjörerna, så att där har vi ett gediget jobb innan vi sätter igång med alla de här 
medarbetssamtalen. Men det är individuella utbildningsplaner för alla medarbetare och vi 
följer ju upp det också så att det verkligen görs så att vi har statistik på att allt görs. Det är ju, 
man kan ju, vi skrattar lite åt det men alla tjänstemän upplever ju att de har haft ett 
medarbetarsamtal. Alla yrkesarbetare upplever inte att de har haft ett medarbetarsamtal även 
om de har haft det. Då kan man ju undra vad de har förväntat sig eller om det kan vara så att 
de har glömt bort det för vi vet ju att de har haft det, vi har ju pappret. Men så att det är lite 
engagemang, det väldig skillnad på tjänstemän och yrkesarbetarna vad det gäller engagemang 
i ett medarbetarsamtal. Det är också någonting vi försöker jobba med, för vi jobbar ju lika 
mycket med deras utvecklingsplaner. Vad det gäller yrkesarbetare, de har ju också några 
måste-krav på vissa roller, vi har ju skyddsombud och vi har ju, som måste ha rätt utbildning 
och vi måste har rätt folk som är skyddsombud framför allt. Funkar de här som skyddsombud 
eller är det bara att han går med grön hjälm på sig. Måste ju ha fokus på dem frågorna också. 
Så det har varit en stor del nu det sista att utbilda våra skyddsombud, se till så att de jobbar 
med våra system, vi har ju något som heter ”Synergi” där vi rapporterar alla, ja både positiva 
och negativa observationer, men framför allt olyckor som händer. Så nu har vi lagt ett större 
ansvar på våra skyddsombud, vi har tillsätt, sett till så att de har telefoner så att man kan 
rapportera direkt i telefonen, vad som har hänt och omständigheterna kring det. Det kan vara 
bara bra idé, att sätta räcket så eller använda de här avstängningarna istället eller den där selen 
har de använt där. Bra exempel, givetvis vill vi ha alla dåliga exempel men vi vill även ha alla 
dåliga exempel. Så att det kan spridas på arbetsplatserna och på så sätt så bygger vi upp en 
kunskapsbank här och vi kan dessutom se är det något som är genomgående fel på alla våra 
arbetsplatser. Då måste vi göra en insats centralt på något sätt att det här vi ser att det är 
alldeles för dåligt, det är ju jättejättemånga som ja, stukade fötterna när de går ner i gravar 
eller vad det kan vara. Så vi ja, använder kanske. Gör inte ordentliga stegar ner eller trappsteg 
ner, utan man traskar nerför en slänt varje gång. Vad det kan vara. Halkskador till exempel är 
ju typiskt på vintern, vi städar för dåligt innan vintern kommer, sen ligger någon liten plastbit 
under snön någonstans som någon går förbi och halkar till. En utav de vanligaste skadorna 
tyvärr. Jättesvår att göra något åt, man blir lite överrumplad att det ligger en liten plastbit 
någonstans, det tycker inte någon att det ser skräpigt ut men den är ju en fara sen när snön 
kommer.  

AL: Ja, det blir väl lite att man, tänker väl inte att det alltid är någon fara i vissa saker liksom.  

AS: Nej. 

AL: Eller att det inte är någon fara just nu. 

AS: Nej och det är ingen fara när det är bart, men däremot imorgon när snön har kommit det 
är då man blir lite överrumplad och man kanske inte… Men det gäller ju att ha ordning och 
reda i, alltid med allt egentligen men det är svårt, det är en stressad bransch, det är tidplaner 
som det är fokus på, vi måste fram och det står folk och väntar i sin tur. Är inte vi klara så får 
han vänta och så får han vänta, alltså det blir ju… Så jag förstår, det är stressigt men vi jobbar 
stenhårt på de här frågorna och vi har ju nollvision när det gäller olyckor men vi är inte där. 

AL: Nej, men man jobbar ju för det så att… Vi tänker vi går vidare. Anser ni att ni är ett 
jämställt företag? 
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AS: Både ja och nej. Jag tycker vi är jätteduktiga och jobbar med dem frågorna och vi jobbar 
definitivt lika oberoende på könet, etnicitet eller vad man har för läggning, eller vad det nu är. 
Så att där tycker jag att vi är ett jämställt företag. Sen är vi ju definitivt inte där, vi har, vi 
speglar ju inte samhället på något sätt att vi har lika många kvinnor och lika många 
medarbetare som kommer från andra länder som det finns i samhället. Så man kan väl säga 
både ja och nej på den frågan så, vi jobbar med frågan och vi försöker uppmuntra både att få 
fler kvinnor och fler från andra länder att börja jobba för oss. Och vi har olika program för att 
komma dit också. Tror stenhårt på att det kommer vara en styrka framöver att ha ett jämställt 
företag på alla plan. Inte bara ha det som en vision, eller mål, eller policy, utan det ska 
verkligen vara så också.  

AL: Men tycker du att normer och stereotyper utgör ett hinder för att kunna bli ett jämställt 
företag? 

AS: Nej jag upplever inte att det är det faktiskt. Jag tycker inte att det är ett bekymmer, sen 
finns det säkert de som tycker annorlunda. Men jag tror att det har mycket att göra med de 
grupper som man hamnar i. Vi är ju olika människor och även om NCC har ett sätt att agera 
så finns det alltid människor på vårt företag också som inte kanske förstår det eller tycker 
annorlunda. Det är ju en del av samhället, det med att vi har olika syn på saker och ting. Men 
det viktiga för oss, det är i alla fall att man får inte tycka det utåt och man får inte agera så. 
Sen kan inte vi säga att du inte får ha den privata åsikten eller rösta på det partiet, det är ju en 
del det också i att ha en mångfaldig, ja vad säger man… Ni förstår. Vi kan inte styra vad 
människor tycker och tänker, men vi kan styra hur de ska agera i sitt arbetsliv och vi försöker 
komma dit. Sen försöker vi få folk som förstår och vill jobba så. Jag upplever inte det som ett 
bekymmer här på något sätt, jag tycker att det framförallt senaste 10 åren så tycker jag att det 
har blivit en väldigväldig skillnad. Vi får framförallt mycket mer tjejer som söker sig till oss 
och det har ju varit ett bekymmer innan. Sen så tror jag att en stor del i det också har varit hur 
samhället har varit uppbyggt innan, förr var det mer naturligt att det var mamma som stannade 
hemma med barnet till det är ett år och sen var det slut på mammaledighet eller 
föräldraledighet och då gick de till dagis. Nu är det mer att nu är man hemma ett halvår och 
sen är pappans tur att vara hemma ett halvår. Det tror jag har gjort att det blivit lite enklare att 
stanna kvar i produktion för vi har upplevt förr att, för det är naturligare när man kommer som 
ingenjör att man börjar i produktion som arbetsledare, platschef och är där en 10-15 år och sen 
så går man vidare till något om man känner att det börjar bli tungt eller känner att det inte är 
rätt plats att vara på. Men det är ju där man bygger upp grundkunskaperna ändå. Men vi har 
upplevt lite faktiskt tidigare att när man får barn så tycker man att det är lite ”meckigt” eller 
har varit ”meckigt” att vara kvar i produktion. Det är tidiga morgnar, vi börjar 6.45, vi slutar 
visserligen vid 4 men sen är det alltid så när man har en ledande position på bygget som 
arbetsledare, platschefer då är det, så har man ju lite ansvar att se till att stänga arbetsplatsen, 
att det ser snyggt ut, om man ser ”oj, där är inte virket täckt” då får man gå och göra det, så 
det tar en halvtimme -  45 minuter till ibland att stänga. Så att, det har ju varit ett bekymmer 
för men jag tror att det har, jag upplever att det har blivit bättre nu. Mycket bättre de senaste 
10 åren. Mycket på grund av att samhället i sig har blivit mer jämlikt vad det gäller dem 
frågorna tror jag. Det är acceptabelt för en man att vara hemma ett halvår eller ett år också om 
det skulle vara så, som föräldraledig.  
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AL: Men tror du att i och med, exempelvis yrkesarbetare jobbar på ackord oftast, att det kan 
vara en bidragande faktor till att man kanske inte som kvinna vill vara kvar där efter att man 
har fött barn eller innan? 

AS: Nej, inte just den aspekten tror inte jag. Där kan jag inte se någon koppling direkt så att 
ackords… Däremot kan jag se andra kopplingar med ackordet som man, just det vi pratade 
om innan att det får inte ta 10 min till utan… Sen kan det ju alltid vara det där att ”jag har inte 
tid att stå och tjata om de här bagateller för att det är…” men det har nog ingen skillnad på om 
det är kvinna eller man, eller nyanlända eller vem det nu är. Det är, jag upplever inte att det är 
någon skillnad hur man hanterar en kvinnlig eller manligt eller någon som kommer från ett 
annat land, på något sätt. Jag tror det har mer med att man är stressad i sådana fall och att 
man, visst det kan vara så att de tycker att det är bara att köra, det här har vi hört förut, men 
det, jag tror inte att det är något unikt.  

SG: Du var inne lite på det där förut att, sker det, ni arbetar kontinuerligt med jämställdhet? 
Eller sker det ett arbete främst om det skulle hända någonting? 

AS: Nej, det gör det absolut inte. Vi har en, jag tänkte att jag skulle visat den innan. Vi har en 
strategiplan också sånt som jag egentligen inte vill, det tänker jag inte lämna över till er. Men 
vi kan titta på den.  

SG: På tal om inget, hur gammal är du? 

AS: Får man fråga killar det? Nej det är lugnt, jag är… ja vad är jag höll jag på att säga. -75 så 
43 fyller jag nu då.  

SG: Och hur länge har du jobbar inom byggbranschen? 

AS: Ja hela mitt liv egentligen, hela min yrkes… jag gick husbyggnadsingenjör och sen så 
jobbade jag som konsult i 10 år och sen så här i 11 år nu. Så att… jag började som konsult och 
sen så kom jag in i byggbranschen som entreprenör.  

SG: Ja precis.  

AS: Så här ser våran strategi ut som vi har centralt och egentligen är det ju så då att hit får vi 
massa fokusfrågor då. Det här är något som styrs upp centralt, vi ska jobba med olika… det 
syns ju ingenting på den här ser jag. Nu går det att läsa då.  

SG: Ja. 

AS: Går det att läsa för er som är unga? Ni har friska ögon. Nej men det här är de 
fokusfrågorna som vi har varje år och grundtesen är egentligen lika varje år. Vi har våran 
arbetsmiljö, att vi ska bygga kompetens, marknadskunskapen, hur vi ska skapa den bästa 
affären, hur vi ska jobba med produktionen, hur vi ska jobba med projekteringen, och 
värdeskapande inköp, hur vi ska jobba med inköpen, miljö och ekonomi. Det är 
grundfrågorna. Men det vi pratar om byggkompetenserna här det är ju mycket journal och det 
som har varit fokusfrågan de sista åren det är ju det här med just andel kvinnliga plats- och 
projektchefer. För tyvärr har vi haft det bekymret som jag pratade om innan att vi har inte 
lyckats behålla dem i produktion, och det naturliga stegen är arbetsledare, platschef, 
projektchef. Det bygger på att man orkar med de här stegen då. Vi upplever nu mycket bättre, 
framförallt så har vi sagt såhär, för egentligen för det kravet NCC ställer på oss det är att vi 
ska öka antalet projektchefer. Det är kanske det sista steget då, men så det är ju nästan 
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omöjligt att bara anställa projektchefer för de finns inte. Vi kan inte, finns det 20 i Sverige, då 
får vi bara ringa och bjuda över varandra om någon… och det är inte riktigt meningen, det är 
inte så vi ska skapa bra projektchefer så vi har sagt att våran strategi här i Jönköping då, det är 
att vi ska se till att vi anställer duktiga arbetsledare som kommer direkt från högskolan och på 
så sätt försöka jobba upp dem och få dem att utvecklas i företaget. För vi ser inte att vi i år 
kommer klara, det finns inte en möjlighet att vi kommer klara 10% projektchefer här i år. Men 
däremot så har vi en jättejättebra grund att klara det om en 3-4 år, när de har blivit rutinerade. 
Vi har ett par stycken nu som är, som jobbar som platschefer på företaget och där finns ju alla 
möjligheter att växa om man tycker att det är rätt roll att ta. Så att det har varit vårt sätt att 
jobba med den här frågan nu då, sen där kan ju vara olika fokusfrågor varje år men just nu så 
är fokus att vi ska öka andel kvinnliga plats- och projektchefer och det, vårat sätt är att, här i 
Jönköping då att jobba aktivt med att anställa arbetsledare främst från högskolan direkt då. Så 
det kan vara olika, men det som var aktuellt just i år. 

SG: Men, är den här tillgänglig för alla eller är alla på företaget involverade i det här arbetet 
och…? 

AS: Att ta fram den här så är det ju avdelningsledningen primärt, och det är ju 11 st på vår 
avdelning då som är…. Det sträcker sig från… [visar på skärmen]. Så här ser ju vår avdelning 
ut egentligen, det som är blått här är ju vår avdelning då. 

SG: Ja. 

AS: Då har vi ju egentligen så att vi är avdelningskontor, så vi är huvudkontoret för hela 
avdelningen. Så hos oss sitter då avdelningschefen och sen så har vi jag och Magnus som är, 
jag jobbar med affärsbenet i första hand och han jobbar med produktionsbenet, och sen så har 
vi en gubbe i Skövde och sen så har vi en i Växjö och en i Kalmar, och det utgör egentligen 
avdelningsledningen, så dem personerna, sen så sitter en HR-person och en inköpare också. 
Så vi är 10-12 personer egentligen som jobbar aktivt med strategiplanen i tidigt skede. Sen så 
är det så att när vi har jobbat klart med den, då har vi kommit hit [pekar på skärmen]. Sen, 
alltså till drivande målen för 2018, sen så här [pekar] då börjar vi blanda in även 
projektcheferna när vi, det är en sak, det här kan vara grejer som vi måste jobba med hela 
avdelningen, vad ska vi fokusera på i Jönköping för att uppnå det här. Vi kommer inte kunna 
fokusera på allt, vi måste vilja ut det vi tycker är viktigast just nu. Så de målen när vi kommer 
till lokal nivå här i Jönköping, då är dem 3 projektcheferna som jobbar här också då, inklusive 
specialistchefen som jobbar med de som sitter på kontoret egentligen, varit med och tagit fram 
de målen. Det här är grejer vi följer upp regelbundet, 4 gånger om året med hela personalen. 
Hur står det till med de här målen, hur går det, är det någonting som vi känner att vi måste 
jobba på ett annat sätt för att nå fram eller… Så det gäller alla de här, det är ytterst så är det 
måltal för de olika åren så här försöker vi följa upp vid alla prognoser. Vissa saker går inte att 
följa upp mer än årsvis, men vissa saker går att följa upp månadsvis eller kvartalsvis då så vi 
har prognoser på.  

SG: Det står 850 anställda där, är det i just eran avdelning eller…? 

AS: Det är vår avdelning. 

SG: Så det, ja okej. Allt det blåa är 850? 

AS: Ja. 
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SG: Har du någon siffra på hur många av de som är kvinnor? Ungefär.  

AS: Nej… 

SG: Nej, men det… 

AS: Det har jag inte. Men… jag skulle säga att en, jag bara tänker lite grann, lite grovt hur det 
ser ut här då så har vi ju kanske… i produktion så har vi just nu 5 stycken tjejer av… 25 
kanske.  

AL: Är det då som yrkesarbetare eller är det som…? 

AS: Nej nu pratar vi om tjänstemän. Yrkesarbetare är tyvärr mycket sämre. 

SG och AL: Ja. 

AL: När vi ändå är inne på det här… 

AS: Jag tror vi har 3 stycken i hela Jönköping på 100 pers.  

SG och AL: Ja okej, det är så pass. 

AL: Skulle du vilja säga att det är brist på kvinnor? 

AS: Ja, både och tycker jag. För om man nu ser om man skulle gå ner och kolla på de sista, de 
10 yngsta, så då är det nog 50/50 vill jag påstå. Så att där har vi lyckats väldigt bra och det är 
ett tecken på att så har det varit… det är så det har sett ut. Branschen har varit sådan, det har 
inte funnits kvinnliga medarbetare i branschen på det sättet. De som har funnits de har jobbar 
med, på kontoren, med… så här inne har vi alltid varit ett gäng. Om man kollar på de 
tjänsterna som finns här, stabsfunktioner och HR-tjänster och mer… kanske mer historiskt 
kvinnodominerade yrken. Men det börjar ändras det också tycker jag så att det är inte… nej 
jag tycker att det känns bra på den yngre delen, sen så saknar vi ju fortfarande på den äldre 
delen och det är, vi får verkligen hoppas att det här är ett bra steg och att vi kommer att se bra 
ut även där framöver. Men det har hänt jättemycket de sista 10 åren, det, man ser en tydlig 
skillnad. Det jättekul, och det ser man ju även när man kollar på ingenjörsprogrammen. Det är 
väldigväldig skillnad. Jag menar när jag gick ingenjörsprogrammet, vi var 2 tjejer då.  

SG och AL: Ja. 

AS: Jag tror att ni är fler. 

SG: Vi är mer än hälften. 

AS: Ja. Så det är ju, ja det är jätteroligt.  

AL: I för sig är vi fler tjejer på arkitektur, vi har ju olika inriktningar så på arkitektur är vi fler 
men väg och vatten är färre. 

SG: men dem är nog 15 tjejer i alla fall. 

AL: Jo det tror jag, de är ju ändå en del. 

SG: Det går väl mot det bättre.  

AS: Ja men man märker ju det, vi tar ju emot mycket praktikanter och så också, det är ju en 
helt annan möjlighet nu att ta in tjejer. Förut var det ju, trots allt vill vi ju inte ta in tjejer bara 
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för att de är tjejer, det ska ju vara duktiga tjejer. Vi vill ju ha rätt medarbetare, det ska vara rätt 
fokus och rätt medarbetare helt enkelt. 

SG: Ni arbetar inte med någon kvotering då för att få in fler tjejer?  

AS: Nej, även om vi kanske borde göra det för vår strategi, jag tycker att det är fel sätt att 
bygga upp en jämställdhet, sen kanske dem då om vi står och väljer mellan två stycken 
likbördiga så kanske vi väljer tjejen. Om det är en kvotering så ja, men annars inte.  

AL: Nej okej. Arbetar ni aktivt för att få in fler kvinnor på arbetsplatsen? 

AS: Ja men det gör vi absolut, vi tänker framförallt då vi väljer ut de praktikanter vi har hos 
oss. För det är det som är våran rekryteringsbas mot högskolan egentligen, vi testar dem lite 
grann vad dem går för att se hur det funkar. Funkar det bra så försöker vi satsa på dem som 
har gjort praktik hos oss. Så det är ju definitivt till att vi har än så länge i alla fall har vi ju haft 
en majoritet av tjejer på praktikplatserna.  

AL: Okej. 

AS: Dem senaste åren ska jag säga. 

AL: Men det är väl det även som gör att det, bland dem yngre är det väl fler tjejer, i och med 
att det är fler som börjar utbilda sig till det. 

AS: Ja det är ju naturligt på alla sätt, sen är ju vi upplever oss själva vara ett företag där man 
ser möjligheterna också, att vi tar hand om våra medarbetare på ett bra sätt. Vi tycker att det 
är ganska lätt att rekrytera folk vill komma hit och göra praktik och folk vill börja jobba här. 
Så vi tycker att det känns jättebra just den biten. Sen är det ju, det är svårt och få tag i 
medarbetare idag så vi satsar stenhårt på att anställa yngre, sen kan vi inte anställa hur många 
yngre som helst för det händer något efter 4-5 år trots allt, erfarenhet är viktigt när man 
bygger hus också.  

AL: Ja det är klart. Har ni haft fler kvinnor inom företaget innan? 

AS: Nej vi har större andel nu än vad vi har haft innan, absolut. Sen har vi u haft kvinnor som 
har slutat givetvis men vi har anställt fler än vad som har slutat.  

AL: Ja, machokultur, är det något ni jobbar emot? 

AS: Absolut, det är nolltolerans höll jag på att säga, men det är en av fokusfrågorna alltid när 
vi pratar om, det är ju ett bekymmer, kan vara, och i vissa, jag ska säga att jag tycker det är en 
åldersfråga. Dem håller på att ta ut dem här gamla fossilerna höll jag på att säga, som tycker 
att det är okej att bete sig så på en arbetsplats. Framförallt så tycker jag att det är ledarskapet 
som finns nu är inte där alls så det är ”manage by fear”, det är borta för längesen, då blir man 
inte speciellt långvarig på NCC om man håller på så.  

SG: Men har det märkts av på något speciellt sätt att det finns en machokultur just nu i 
företaget? 

AS: Jag upplever egentligen inte det, visst jag kan säga att vi bara för något enstaka år sen 
hade vi en platschef som kanske var lite upplevdes som burdus och jobbig på något sätt ibland 
och men jag tycker att dem som kommer fram nu dom har en helt annan inställning till livet 
och sina medarbetare. Så jag upplever inte att det är så, sen kommer, sen finns det säkert 
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klickar ute i produktionen bland gubbarna och även säkert bland tjänstemännen som inte beter 
sig korrekt i alla lägen, det kommer vi ju aldrig att kunna garantera att det inte sker. Men så 
fort vi upptäcker nånting så är vi blixtsnabbt där och försöker agera. Så det är nolltolerans, vi 
ska vara bra medmänniskor. 

SG: Så den har avtagit, själva kulturen har avtagit? 

AS: Jag upplever det i alla fall, sen, man är ju inte riktigt ute på produktionen så och ser det 
här men man, dem samtal man har, jag upplever inte att det är ett bekymmer med det i alla 
fall. Man får ju höra om det är någon som mår dåligt eller att vi, den feedbacken får vi ju ändå 
genom våra medarbetarsamtalen så samlar vi ihop allting och vi, är det någonting som är en 
bekymmer så kommer det ju upp på våra möten och jag upplever inte att det är ett bekymmer 
i alla fall. Vi har ju årliga medarbetarundersökningar också, och där är ju dem här frågorna 
uppe hur du känner dig behandlad på arbetsplatsen, om du upplever att det är en machokultur 
eller andra problem på byggarbetsplatsen. Så där får vi ju statistik egentligen på vad hela 
gruppen tycker, och vi ser ju inte att, vi ligger ju väldigt bra till på dem här också. Vi ligger 
mellan 7 och 10 på alla frågor i stort sett. Sen ska man inte nöja sig med det på något sätt utan 
arbeta aktivt med det hela tiden ändå. Men vi ser ingenting att det sticker ut, att det är någon 
som mår jättedåligt eller, för då måste vi ju jobba hårt med det. Nu är ju den, den är ju, den får 
man ju inte se vem som är vem på dem här frågorna. Man kan se vilken grupp det är, om det 
är yrkesarbetare, tjänstemän i produktion eller tjänstemän på kontoret. Det är den nivån vi kan 
se. Vi kan se vilken chef dem har, närmaste chef då, men det är ju ändå grupper på 10-15 
stycken så vi kan ju se om det är ett problem i någon grupp, sen kan man ju runda in, sen får 
man ju göra en ”actionplan” i den gruppen om det skulle vara så att det är någonting. Man kan 
ju se att det är en person som sticker ut, det kan man göra. Då måste man försöka ge det, även 
om man inte kan peka ut och tala om att det är den personen så får man ju agera lika mot alla i 
hela gruppen.  

AL: Men har ni några färdiga dokument eller har handlingsplaner ni utgår ifrån eller tar man 
det utifrån situationen. 

AS: Nej det finns färdiga handlingsplaner och dokument för det men i grund och botten så 
tycker jag att det handlar om ett bra ledarskap, föra en diskussion med sina medarbetare. När 
man väl kommer dit att det ska, att det är en individuell person då blandar vi ofta in våran HR 
som är duktig på dem här frågorna och vi tycker våra chefer är jätteduktiga och bra på det 
men trots allt dem som sitter med HR-frågorna, dem vet precis hur man ska behandla folk i 
dem här lägena. Så det är ett samarbete mellan cheferna och HR i det läget och det finns 
färdiga handlingsplaner precis på hur man ska agera om man nu vill läsa på dem, och det kan 
vara ett bra stöd innan men jag tycker inte att man ska sitta såhär [gestikulerar] vid ett möte 
men en sån och sitta och pricka för massa rutor och så då har man tappat medmänskligheten, 
då blir det mer ett administrativt jobb som man gör. Det är inte riktigt meningen.  

AL: Nej. Du har varit inne lite på hur ni arbetar för att motverka machokulturen men är det 
mest genom samtal då eller har ni fler…? 

AS: Ja men det är ju för, vi pratar om våra värderingar. Vi alltså, vi har ju våra värderingar, 
tillit, respekt och framåtanda vi pratar om på jag ska inte säga vid varje möte pratar vi ju inte 
om det. Men dessutom har vi ju utbildningar för våran personal i våran policy och hur man 
ska jobba som en medarbetare på NCC. Och framförallt när man kommer till en ny 
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arbetsplats, då är det ju det här då går vi igenom dem här grejerna; så här ska man agera, så 
här ska man sköta sig på en arbetsplats så vi ska vara medmänniskor och vi ska hjälpa 
varandra och se till att vi mår bra när vi kommer till jobbet och man ska må bra när man går 
hem från jobbet. Det är ju A och O att må bra på jobbet, och tycka det är roligt att gå till 
jobbet. Annars har vi inte kvar våra medarbetare.  

AL: Ja, arbetar ni med ledningssystem för arbetsmiljö, ISO-standarder? 

AS: Ja vi är ISO-certifierade, både i miljö och kvalitet.  

AL: Är dem på något sätt anpassade till företagets vision och värderingar? 

AS: Ja absolut, vårat verksamhetssystem är ju kopplat till hela ISO-certifieringen. 

SG: Men jobbar ni då ur ett stort perspektiv där ni med ledningssystemen, eller har ni olika 
där ni kollar från ett genusperspektiv eller arbetsmiljöperspektiv?  

AS: Jag vill påstå att det är invävt i alla våra processer egentligen hur man ska jobba med dem 
här frågorna, jag vill inte, jag är lite allergisk när man börjar prata ”kille och tjejer”. Jag 
tycker det blir fel fokus då på något sätt, jag tycker det är viktigare att vi är bra medmänniskor 
och agerar lika mot oavsett vem det är, jag har aldrig haft fokus på dem frågorna och jag 
hoppas inte att vi behöver komma dit, att vi ska ha fokus på det när vi jobbar i den dagliga 
verksamheten, för då har vi ett problem. Så att jag tycker att det ska vara en naturlig del att vi 
ska jobba lika oavsett vem det är som sitter på andra sidan bordet eller jämte oss. Det är 
grundfilosofin, sen är det ju, som alla våra kvalitetsdokument och allting bygger ju på att vi 
ska följa våran policy. Sen kan jag inte säga att det är, sådana frågor uppkommer inte i 
processen. 

AL: Om vi tar lite mer generella frågor, hur ser du på själva branschen eller företaget, tycker 
du att det är könsuppdelat på något sätt eller att det är mer en arbetskraft i helhet? 

AS: Jag tycker att vi har jättebra helhet om man säger så, men sen kan man ju, jag tänkte visa 
den här filmen och hur vi, jag är lite kluven till den här. Vi har ju ett kvinnligt nätverk på 
NCC. Vilket kanske har varit jättebra genom åren men jag är lite kluven till det också på ett 
sätt. Varför ska man ha ett kvinnligt nätverk när man inte har ett manligt nätverk eller när man 
inte har ett nätverk för nyanlända. Sen tror jag att det har varit nyttigt, jag tror att det kan vara 
det som är en stor del att vi har kommit hit vi är idag. Upplever man att det är bra det här 
nätverket så ska man väl ha kvar det, men jag tror att det har varit ett bra stöd under den här 
perioden när vi har byggt upp en ganska stor kärna med kvinnliga medarbetare. Det är väl ett 
typiskt sätt på hur NCC jobbar med dem här frågorna här ifall man tar det på allvar och man 
försöker se till; hur ska man göra för att kvinnor ska känna sig trygga när de börjar i en 
mansdominerad bransch. Jo men vi ser till att dem åtminstone få som fanns i Sverige kan 
träffas och prata om dem här frågorna och från den här gruppen så har det spridit sig upp till 
ledningsgrupperna, hur tycker ni att vi ska jobba med de här frågorna för att det ska blir bra? 
Så det är, jag tror att det har kommit något väldigt gott ur det här, sen är jag ändå lite såhär, 
det är ändå en grupp som exkluderar en väldigt stor skara. Så jag är lite kluven men jag förstår 
väldigt väl fördelarna med den och jag som chef så säger jag till mina kvinnliga medarbetare 
att det finns och att de ska vara med om dem tycker det är bra. Så att ja.  

AL: Används det fortfarande mycket eller känner du, har det avtagit lite? 
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AS: Egentligen vet man inte så mycket om det om jag ska vara helt ärlig, man får ju reda på 
om det är. 

SG: Hemligt. 

AS: Ja men lite så är det ju faktiskt, det ska ju vara ett sätt för att träffas och prata om problem 
som dem, som dem upplever att branschen är och så att vi får väl reda på om det är något 
allmänt stort problem. Jag, ärligt talat så vet jag inte vilka som är med, jag har ingen aning. 
Jag har talat om att det finns och att, sen så kommer ju det, det är ju något som rapporteras 
centralt så det rapporteras inte till oss direkt. Så att vi får ju inte direkt information från dem.  

AL: Hur länge har ni haft det nätverket, men det heter, det kallas för NÄTA? 

AS: Stella kallas det. Vi kan titta, vi kan lika gärna dra igång den här filmen så får ni se vad 
en, ni kanske har sett den redan? 

SG: Nej jag tror inte det. 

AS: [Visar film om kvinnligt nätverk Stella] 

AS: Det är mer en reklamfilm, i alla fall. 

AL: Jag tror vi tittade på den men det var länge sen. 

SG: Ja det var nog precis i början, förra året någon gång. 

AS: Det här är ju vårat intranät så här man som NCC-anställd så kanske man når till och med 
externt, jag vet inte, man kommer in på vad man ser som det externa. Men här kan man ju 
ändå man kan ju själv söka sig till dem här nätverken och det finns ju kontaktpersonen och 
vilka man kan nå och sådär. Så att det är, jag upplever nog att det är ett bra stöd för dem som 
känner att de behöver det.  

SG: Det är ju som du säger, det är lätt att det blir väldigt mycket fokus på kvinnor och att 
männen hamnar i skymundan då. 

AS: Ja fast, man har tagit sin plats faktiskt. 

SG: Men man borde ha lika mycket fokus på båda egentligen.  

AS: Ja sen kan man ju oavsett om vi säger, det är som jag sa, max en femtedel eller en 
sjättedel av kvinnor ute i produktion så kanske fortfarande är så att de är helt själva på sina 
arbetsplatser, det är inte så att vi sätter ihop alla på ett ställe så att då kan man ju känna sig lite 
ensam på grund av det. Killar finns det gott om ändå. Så att därav kan det vara skönt att ha ett 
nätverk då.  

 

AL: Men hade du sett det som en fördel att sätta ihop unga kvinnor som kommer in i 
branschen precis två och två så att de inte kommer in själva eller känner du att det räcker med 
det stödet? 

AS: Om man skulle känna behov av det så visst men jag är inte generellt… 

AL: Ja då får man själv be om det? 
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AS: Ja då kan jag, jag har inte ens tänkt tanken faktiskt att det skulle vara bättre att ha två 
tjejer ihop än en kille och en tjej. Utan vi tänker ju mer på att hur ska den här tjejen eller 
killen utvecklas på ett bra sätt, behöver dem mentorer och vem är lämplig att dem går med, 
passar dem bra ihop. Det är mer att bygga ett team som det är frågan om. Men visst skulle 
sådana önskemål komma, att man känner att det är lite jobbigt och kanske, absolut. Jag är inte 
främmande för det på något sätt men grundtanken är ju inte sån.  

AL: Du pratar om att bygga team, har ni någon sån här, i och med att ni har lite olika grupper 
om 10-15 personer. Har ni någon sån här, att det blir en gemenskap inom företaget?  

AS: Vi har ju våra gemensamma jul- och sommarfester då hela gänget är med. Då är vi ju 
både då yrkesarbetare och tjänstemän som är med på båda dem tillställningarna, så det är dem 
två tillfällena som alla träffas, oavsett. Sen blir det lite delat, vi har fyra möten om året där alla 
tjänstemän träffas, bara. Då är det mycket informationskaraktär; vi jobbar med dem här 
frågorna nu, det här är nya riktlinjer på det här och det är nya lagar som har kommit. Det ena 
med det andra. Det är ett naturligt sätt att träffas, alla träffas ju tjänstemännen i alla fall under 
den perioden. Sen har vi ju även projektschefsgrupperna som är, ungefär 15 stycken max i 
varje grupp. Så det är ju projektchefen med dem arbetsledare och platschefer som har den som 
chef som träffas med valfritt antal gånger men vi har sagt minst två i alla fall. Det är målet att 
det ska vara och där ska det väl vara mer av samkväm eller göra något roligt ihop och ”snacka 
lite skit” helt enkelt. Sen kan man ju även kombinera det med studiebesök eller att man har 
någon föreläsare som kommer eller någon som pratar om något nytt byggmaterial eller 
någonting så att det någon agenda ska det vara. Men annars gärna träffas över lunch och fika 
lite och prata och sen så att man tar tre timmar på eftermiddagen eller någonting. Så det är väl 
det vi jobbar med i grunden som i mötesforum sen så jobbar vi väldigt mycket med att försöka 
ha olika träningsgrupper och sådana saker där vi bjuder in alla. Det är löpargrupper och det är 
skidåkningsgrupper och sånt där, det är mer på eget bevåg, är det någon som är intresserad får 
man säga ” det här kostar fyra tusen och är i fyra gånger, är det okej”. Vi har nog aldrig sagt 
nej än i alla fall så. Sen är det ju inom rim och ranson, så det får inte bli vad som helst. 

AL: Men tycker du det är viktigt att skapa en gemenskap inom företaget? 

AS: Det är ett av våra strategiområden i år att vi ska jobba med ”vi-känslan” framförallt och 
vi har ju kanske ett internt bekymmer då att vi är ett bolag med fyra stycken affärsområden 
egentligen. Med olika, med vinstkrav på alla olika. Vi jobbar i samma hus, vi jobbar i samma 
projekt och utåt sett mot marknaden är vi ju ett företag. Internt här är vi kanske fyra företag 
ibland. Så där är, det är det som är en utmaning för oss speciellt i ledningsgrupperna att se till 
att det här funkar och att folk inte börjar träta internt. För att det är ju pengar och resultat det 
är frågan om i slutändan. Vi ser ju att det kan, vi jobbar jättenära med Infra då som är 
marksidan, och vi har varit samma avdelning genom åren, det ändras med olika mellanrum, 
nu har vi ny koncernchef på gång igen här så nu vet man aldrig vad som händer igen. Men här 
i Jönköping har vi haft jättebra samarbete i alla år egentligen finns ju ställen i landet där man 
inte alls samarbetar egentligen utan man bara ”kör sitt race”. Vi försöker jobba väldigt mycket 
i partnering här också vilket förenklar, det är öppna böcker, vi ser andras kalkyler och vi ser 
varandras anbud, exakt vad som är pålagt och hur man jobbar. Så att det är en jättefokus fråga 
på hur vi integrerar dem här två grupperna. Framförallt att det inte, sen är det en sak att dem 
som sitter och gör upp affärerna kan ha olika åsikter om saker, det måste vi få ha för det är 
affärsmässigt, så ska det vara, vi ska försvara vårat resultat båda två men det får inte märkas 
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ute i produktion, det får inte märkas bland personalen. Det är jätteviktigt. Så det är en fråga vi 
jobbar jättemycket med och här har det inte varit ett stort bekymmer men jag vet att det finns 
ställen i landet där det är ett bekymmer. Det är i historik, det är svårt att göra någonting åt 
ibland. Sen har vi andra bekymmer också, att det är, Infra jobbar inte med ackord vi jobbar 
med ackord och är vi ihop i projekten så blir det lönefrågor som det är frågan om också. Så vi 
har saker som är emot oss vad gäller dem där bitarna men jag tycker vi har lyckats rätt väl här 
i Jönköping.  

AL: Tar ni hjälp av fackliga organisationer för att i och med social hållbarhet och sånt, att 
jobba med det? 

AS: Inte jättemycket vill jag inte påstå, men inte vad jag vet höll jag på att säga. Det är 
möjligt att dem gör det på central nivå, vi utesluter givetvis inte dem som är fackliga 
representanter på något sätt och vid samtal på något sätt det är inte det jag menar men jag har 
ju väldigt mycket. Där är ju Byggnads starka så där är det ju inför varje projekt så sitter vi ner 
med dem och går igenom förutsättningar vad som gäller och så, men dem har en förmåga att 
fokusera på lönefrågan, det är det som är viktigt. Resten vet dem ju att vi sköter oss på, jag vet 
inte hur de agerar mot mindre företag heller, det kan ju vara så att vi upplever oss själva vara 
ett av de företag som leder i dem frågorna och jobbar starkt med dem frågorna så jag tror inte 
Byggnads fokuserar där utan det är mera lönefrågor.  

AL: Vi tänkte kanske runda av med en sista fråga. 

SG: En stor fråga. 

AL: Hur upplever du byggbranschen rent generellt ur ett social hållbart perspektiv? Du har 
pratat om att det är manligt dominant men känner du liksom att det är under utveckling?  

AS: Ja men definitiv och vi jobbar ju väldigt mycket med dem frågorna och vi satsar på det. 
Vi har ju grupper inom NCC centralt som jobbar bara med social hållbarhet i olika 
bostadsprojekt, det här är ju en jättefråga och vi ser ju en stor potential i det också, det ska 
man inte sticka under stolen med. Så vi tror ju att det här är ett sätt att få NCC att bli ett 
attraktivt företag och skapa bra affärer i slutändan, det är en kombination. Vi ser möjligheten i 
att jobba med dem här frågorna och vi har en ägare som fokuserar på dem här frågorna. Det är 
ju jätteviktigt, vi har ju verkligen det trycket på oss att vi ska fokusera på dem här frågorna 
också. Så att jag upplever att vi måste agera så annars kommer vi bli en dinosaurie som dör ut 
snart. Jobbar vi inte med social hållbarhet så är vi körda om tio år. Det går säkert att göra ett 
enstaka bra projekt någonstans eller räkna hem något men i det stora hela måste vi vara vassa, 
vi jobbar ju jättemycket med partnering, alltså att vi sitter tillsammans med kunden med ett 
blankt papper, ”jaha du vill bygga en bilhall här”, då gör ju vi från streck ett allting 
tillsammans med konsulter och arkitekter och allting sådär men och då är det öppna böcker 
från första penndraget som dras. Så att jag tror och att kan vi blanda in dem här bitarna också 
då med social hållbarhet och se till att de får rätt produkt och att det är miljövänligt material, 
att är det bostäder man ska bygga, det kanske är då man pratar mest om integration och dem 
frågorna. Att hur ska man kunna forma områden till att bli attraktiva för alla och att det inte 
blir ett segregerat boende på något sätt. Vi jobbar jättemycket med dem frågorna och det finns 
en del jättestora projekt, kanske framförallt uppe i Stockholm där vi har jobbat med dem här 
frågorna. Så där kan man prata många timmar om man vill hur vi jobbar med dem frågorna. 
Vi har ju ett par stycken som åker runt och hjälper då oss i dem här frågorna. Det kommer 
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mer och mer, vi har ju något projekt på Råslätt nu där vi har använt expertisen där uppe och 
framförallt tagit fram ett anbud som är attraktivt där vi fokuserar på dem här frågorna. Hur gör 
vi att det blir en välkomnande miljö för alla, nu var det frågan om att bygga bostadsrätter ute 
på Råslätt, vad är viktigt då för att dem som har, framförallt betalat lite extraför sina 
bostadsrätter då, ändå ska känna att det är, att dem inte blir en egen liten ”community” här i 
Råslätt utan att det blir integrerat med övriga och att det kanske blir ett lyft för alla övriga 
också då. Om man tänker på hur man bygger lekplatser och hur man får vandringsstråken att 
inte blir att man går runt det här huset utan man kommer igenom det i kvarteret på något sätt, 
så att det blir levande. Butiker i bottenplan där man ser till att det är, på så sätt får man andra 
människor att komma dit också. Som inte bor där.  

AL: Det blir mer liv.  

AS: Ja den här hur stor som helst, men jag känner att det är en viktig fråga för NCC och det är 
inte bara då det gäller dem bitarna, det är ”carbon footprint” och alla dem här grejerna jobbar 
vi ju stenhårt med. Det är uppe på varenda ledningsmöte nu hur vi ska minska 
koldioxiduppsläppen i byggbranschen och mycket fokus på vilka byggmaterial vi använder. 
Är det bättre med betong, är det bättre med trä? Där är det väldigt skilda uppfattningar än så 
länge, det beror på vilken expert man pratar med. Så vi är ju lite kluvna själva, hur ska vi 
jobba? Vi är trygga med betong, trä är ju ett material som man känner lite oro för men ändå 
lite framtiden säger ju många. Sen så säger vi ”ja då bygger vi trä” sen så inser man att ”jaha 
nu har vi köpt alla trästommarna från Polen istället”. Blev det bra då eller? Hade det inte varit 
bättre att köpa betongen från verket här borta istället.  

AL och SG: Ja precis. 

AS: Så det är, vi kan ju räkna på det där, räkna ut exakt hur mycket koldioxid hela bygget har 
tagit. Nu gör vi inte det i alla byggena för det är svindyrt att ta fram detta men det finns ju 
faktiskt beställare som vill ha det och då gör vi ju det.  

SG: Ja det är intressant det där, jämföra hela byggnadens livscykel. Det kan ju vara under 
produktionen men det kanske är bättre sen när den används.  

AS: Ja så kan det ju vara att det blir längre livslängd på huset för att vi inte får dem här 
följdproblemen som vi kanske är lite osäkra på. Hur funkar trähusen egentligen, vi bygger in 
lite fukt i stommen trots allt, hur kommer dem fungera framöver. Vi bygger ju oerhört täta hus 
idag, vilket vi inte gjorde förr när vi hade trähus. Nu gör vi det, hur kommer dem funka då? 
Kommer det börja bli påväxt och mögel och sådana problem då istället i framtiden? Så att det, 
vi bygger trähus absolut men vi har inte varit jätteduktiga på det här i Jönköping. Det är ett 
ålderstecken kanske. Ibland känner man så, det är lite skönt. ” Det här har funkat”, men så får 
man inte tänka. Man får vara lite lagom nyanserad när man pratar om det. 

AL: Men det ska vara nytänk nu ja. 

AS: Ja men så är det och nytänk är bra men kanske inte alltid. Man måste ju faktiskt göra det 
som har funkat också.  

AL: Du har inte några frågor till oss? 

AS: Nej inte direkt.  
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Intervju med Christer Lindheim och Aniola Blomberg på Sveriges Byggindustrier 
20/3-18 
Intervju gjord av Sigrid Gustavsson och Amra Lukac 

CL: Christer Lindheim 
AB: Aniola Blomberg 
SG: Sigrid Gustavsson 
AL: Amra Lukac 
 

CL: Du kan väl kanske berätta vad du gör här? 

AB: Jag är Aniola Blomberg, är administratör här. Så jag gör lite allt i allo, jag har varit här i 
6 år då. Så ja, ja jag har ju hand om lärlingar, ja allt som har med Byggnads att göra, alla vi 
har ju med Byggnads att göra.  

CL: Ja.  

AB: I alla olika frågor. Vissa grejer är vi tillsammans, när det gäller lärlingar så åker jag och 
Stefan Stavander på Byggnads ut och informerar. Vi har… Vi sitter i olika grupper ihop så jag 
har aldrig något i… alltså dem som motpart någon gång, utan vi samarbetar mest.  

CL: Och du har ju även yrkeshögskoleutbildningen som vi har här för arbetsledare och nu har 
vi även fått godkänt för platschefsutbildning. Så att det är ju, tillsammans läser man väl, är det 
120 poäng det första eller? 

AB: Nej, det är 2... PC är 200 poäng och de andra 400 poäng.  

CL: Ja så kanske det är. 

SG: Så pass. 

AL: När startade ni med det? 

AB: Den för platschef? 

AL: Ja och… 

AB: De andra, de för byggproduktionsledare startar varje januari. Så då har vi två kullar, det 
är två år de går och nu fick vi igenom, så i augusti startar vi en 1-årig platschefsutbildning. 
Som vi har fått igenom och driver i 4 år till att börja med. Så det blir kul. 

SG: Vad kul. 

CL: Och där har vi väl inte bara män? 

AB: Nej, eller de kullarna som går nu är det bara grabbar, men förra året hade vi en tjej och 
året innan hade vi en tjej också. Så ja. 

SG: Någon här och där.  

AB: Mm. 

AL: Är det stor efterfrågan på det då? 
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AB: Ja, nu är det inte könet som styr vem som söker dit då. Men ja, det är det. Den är 
jättepopulär den utbildningen.  

AL: Det är kul då, att det går bra. 

CL: Det är ju arbetsledare ute på byggarbetsplats, eller på en anläggningsarbetsplats. Så det 
finns ju naturligtvis lite bakgrund i att det är män än så länge. 

SG: Ja men precis. 

CL: Men det förekommer ju även som sagt då, tjejer i det hela. På samma sätt som det numera 
gör ju på gymnasienivån, där är ju då Stefan ute.  

AB: Det har också blivit fler tjejer i [EJ HÖRBART].  

SG: Ja för vi… Det är många som trycker på att det är viktigt att ta det i tidig ålder. Eller så, 
just i att skolorna har mycket att göra.  

AB: Ja, man borde gå ut i grundskolan redan, 8an, där skulle man börja ragga redan faktiskt 
och väcka intresse för det blir ju inte detsamma annars. 

SG: Nej. Det är väldigt svårt att säga att, som i så sent skede att… Men det… 

AB: Men börjar de där så tror jag att… 

CL: Och där tycker jag nog att skolan ligger faktiskt mycket och hindrar, eller alltså kanske 
inte skolorna… 

AB: Och avtal, tyvärr. Det är avtal, regler, försäkringar. Du får inte ut tjejer och killar på 
byggen och sånt där. Det är jättesynd, men ändå… 

CL: För regler och avtal? 

AB: Ja, du vet när vi skulle få ut Jimmy. 

CL: Jaha… 

AB: Det är något som har med försäkring att göra som inte de får. Du måste vara över en viss 
ålder för att vara ute. 

CL: Jaha du menar så ja. 

AB: Ja, annars är det jättebra för de skickar annars bara ut till, alltså de fyller bara ut.  

CL: Men det är ju inte könsrelaterat? 

AB: Nej det har inte med könet att göra utan det är försäkringsskäl. Men det hade varit bra om 
de hade i 8an haft när de går ut på praktik.  

SG: På prao ja. 

CL: Ja precis. 

AB: Gå ut inom bygg- och anläggningssektor. 

SG: Ja det hade varit perfekt faktiskt. 

AB: Men de får inte det, jättesynd. Där hade det väckt, även hos tjejer faktiskt tror jag. 
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CL: För min äldsta dotter har haft mycket med just, hon har jobbat som syo. Eller vad heter 
det, syo? 

SG: Ja. 

AB: Ja det har bytt. 

CL: Syo på skolan. 

AL: Ja precis. 

AB: Det har bytt namn så många gånger. 

CL: Det har bytt namn så många gånger så man vet inte. Just med tanke på det här med att 
”Se nu till att de väljer det här” så svarar de ”Ja men vi får inte säga det”.  

SG och AL: Nej. 

CL: Utan de ska välja själva och då blir det… 

AB: Mm, men de har inte det som alternativ ens.  

CL: Det kanske de inte har. 

AB: Nej, alltså jag var på våra i Norrahammar, men jag kunde inte vara där länge. Nej men 
just att, det är ju jätteenkelt att de skickar ut på pizzerior eller dagis.  

CL: Det blir könsrelaterat redan där. 

AB: Ja men lite så. Ungarna var 14-15 år och får komma till en pizzeria, de tycker det är 
skitkul. De tänker ”Åh, jag får gratis pizza”, men samtidigt tänker man ”Ja men vänta, ska du 
jobba med det?”. Då hade det varit roligare att komma ut och alltså visa upp yrket. 

SG: Ja, verkligen något man kan tänka sig att jobba med.  

AB: Så tjänar, får vi ut redan i 8an/9an så, då är vi i hamn.  

SG: Ja men det… Det är nog många som delar den åsikten också, att man får börja väldigt 
tidigt. För vi, ja, vi läste ju på er hemsida om att ni vill liksom, att ni vill att man redan på 
gymnasienivå ska få in kvinnorna. Men, för då blir det ju också det att om man på 
gymnasienivå läser bygg till exempel, då har man inte högskolebehörighet. Då kan man 
istället gå utbildning hos er då? Eller den här… 

AB: Men du har det på bygg också. 

SG: Har man behörighet? 

AB: Ja, på de linjerna, det går att läsa vidare. Så många som går bygg och anläggning och inte 
fortsätter har ju så de kan, de är för högskoleförberedande så det är ingenting där som hindrar 
utan det har ändrats också. 

CL: Men måste man lägga till då någonting? 

AB: Nej, det är några kurser du måste ha för att kunna… men du har förberedande så du kan 
välja. 

SG: Ja just det. 
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AB: Så du är inte låst. 

SG och CL: Nej. 

SG: Nej för det var ju på… när jag skulle välja vet jag, eller då var man ju tvungen att läsa 
något tekniskt basår nu då innan högskolan. 

AB: Men jag tror man ändrar mer och mer just för… och ska lägga till några extra då under 
tiden. 

SG: Ja, precis. 

AB: Så, det blir fint. 

SG: Ja. Men vi ju hört talas om då Povel, ledningssystemet. Har ni lust att berätta lite 
kortfattat om det för vi har inte hittat så jättemycket information om det. 

CL: Om vi hade vetat. Det här låter lite knepigt kanske men Povel är ju ett styrsystem, 
planering och styrsystem för mindre och medelstora företag som inte själva har den 
kunskapen, eller den orken kanske jag ska säga att engagera sig i att certifiera sig med ISO 
både 9 000 och 14 000 då. Plus att det blir ju ett hjälpmedel md Povel för att kunna ha 
dokumenthantering och såna saker, och för att göra rätt så mycket som möjligt. Men Povel är, 
även om ni hittade kanske under Sveriges Byggindustrier så är det en väldigt fristående sak 
som väl här är närmast Göteborg va? 

AB: Mm. 

CL: Som administrerar sånt då, så det finns ju en del Povel-utbildningar som de kommer hit 
och ger under några träffar. 

AB: Ja det är uppbokat redan, 4 träffar uppbokat, så de kommer hit. 

CL: Men själva valet att ta sig in i Povel det är just för att hitta de här förenklingarna, så vi har 
många medlemsföretag som jobbar med Povel här. Men jag kan personligen inte annat än det 
jag just nu har sagt.  

SG: Nej, det är jättebra.  

CL: Jag vet inte om det har någonting med könsfördelningen heller att göra egentligen. 

AL: Vi kollar ju på arbetsmiljö och så också, och då ja, då kommer det under liksom hela det 
med ledningssystem, hur man utgår och om man utgår från ISO-standarder eller inte. Så har vi 
hört att folk använder sig av Povel så vi tänkte att vi… 

SG: Mm, och att man håller på att utveckla det nu också på företag.  

AL: Mm… Så tänkte vi se lite bara vad det är och hur… vilka fördelar som kommer av att 
använda sig av Povel snarare än att ha liksom… varje separat. 

CL: Men den stora biten är ju just det här att man har ett enhälligt system för att bedriva sin 
verksamhet helt enkelt, och kunna göra rätt enligt kollektivavtal, enligt lagar, enligt plan- och 
byggordningsföreskrifterna. Att kunna sälja in sig gentemot kunderna med ISO-certifieringen 
och sådant. Det är det som ligger i botten på det. Det är ju sällan eller aldrig att företag med 
kanske 5 eller färre anställda som har Povel, de har en annan typ av verksamhet och de, jag 
tror inte att sådant företag som Gärahovs har det säkert inte heller. De är ju ett medelstort 
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regionalt bolag då som säkert som jag vet har faktiskt, när jag tänker efter nu, de har ju en 
egen organisation för sitt system då. Men allting bygger ju på lagar och avtal och de bitarna. 

SG: Men ja, då är de lite för stora för att använda Povel då? Gärahovs bygg alltså.  

CL: Ja, de behöver någonting… Eller för stora skulle vi fråga Peter heter han va? Schyum? 

AB: Alltså Schyum? Ja. 

CL: Så skulle han nog säga ”Det kan väl vem som helst använda”. Men han är ju säljare också 
kan man säga. Men ju större blir desto större krävs det kanske att du har… Povel är ju ett 
underlättande material, du behöver inte kunna allting själv utan du har ju ett ledningssystem, 
du har en certifieringshistoria och så vidare. Sen så ”Ja, nu ska vi bygga det här, då ska vi 
plocka fram det här och så där är en pärm”, som ett körschema helt enkelt kan man ju säga. 
Medans Gärahovs då som kanske, när man kommer upp i ett par hundra anställda så behöver 
man… ja, ”Hur gör vi? Hur ska vi göra för att inte vara lika de andra?” och när vi kommer till 
de riktigt stora företagen, ABC-företagen som vi väljer att kalla dem, Skanska, NCC och 
Peab, med flera då så… Men de finns ju här nere då, så är de ju definitivt, de har kanske då 
ja… världssystem, som de har på något sätt i sitt då. Så mycket dras ju den vägen då kan man 
ju säga.  

SG: Men bra, då har vi lite koll på… Vi har ju bara hört ordet förut liksom. 

CL: Povel då. 

SG: Ja men precis.  

CL: Nej inte Povel Ramel. 

SG: Nej. 

AL: Men finns det fler sådana system, mindre system som är anpassade för mindre företag. 

CL: Inte som vi hjälper till med. Som medlemsföretag så har man ju alltid tillgång till 
medlemssidor och där har man också möjlighet att kunna hämta dokumentation som finns 
redan i Povel, fast inte med samma, ja det är inget direkt körschema, det är inte så att du kan 
gå in där och ”Ja nu ska vi få igång ett nytt bygge” och så trycker man på några knappar och 
så kommer det ut ur kopiatorn allt som behövs för det. Men däremot så finns det allt från 
entreprenadjuridiksflikar med entreprenadjuridiksblanketter, vi har… 

AB: Lite små mallar om man säger… lite kortfattade checkmallar. 

CL: Ja, anställningshistorier, resor, certifiering finns också, det finns utbildningar, alltså det 
finns rätt mycket som du kan plocka från då. Då får du göra ditt egna mer eller mindre.  

SG: För på de medlemssidorna, nu kommer jag in på jämställdhet här igen, men där kunde 
man hitta jämställdhetsplan, stöd till att göra en sån på företagen. 

CL: Kommer ni in där? 

SG: Nej, vi läste om det på er hemsida. Var inte orolig. 

CL: Nej det gör ingenting. Absolut inte, för det är inget hemligt. 
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SG: För vi läste att om man var medlem så kunde man få stöd för jämställdhetsplan, men är ni 
ute också på företag och hjälper till företagen att skriva dessa planer eller bistår ni endast med 
materialet? 

CL: Vi bistår nog bara med materialet skulle jag säga. Vi har väl ingen inom regionen som 
jobbar med det va? 

AB: Nej. 

CL: Lotta gör väl inte det direkt i den bemärkelsen. 

AB: Nej, jag vet inte vad hon har för begreningar(?) i och för sig. Hon har ju lite åt mångfald i 
alla fall och hon har med den biten, hur mycket som innefattar hennes vet inte jag. 

CL: Nej alltså jag tror inte vi har någon direkt, vi har ju haft en tjänst på central nivå. 
Lejonhuvud hette hon ja. 

AB: Men hon slutade. Ja det hette hon ja. 

CL: Ja hon har hetat mycket. 

AB: Hon hette nått annat, nått smeknamn. Nej hon slutade ju. 

CL: Så att jag tror att… Om vi jämför oss med Byggnads, om vi tar bara lite kort där så rent 
generellt så är de mycket mer med sina medlemmar. Vi… och liksom för deras talan och kör 
mycket utav deras race och till och med mer än det de kanske alltid efterfrågar. Medan vi då, 
vi är mer till för att komma in, vi är ju inte mer än, är vi 120 medarbetare och dem är väl 
nästan 400 tror jag det är. Så att det skiljer ju mellan att vi är mer en stödjande funktion eller 
en funktion som kommer in i bilden när någonting, när någon utav våra medlemmar bär sig 
illa åt helt enkelt. Eller för den skullen någon av deras medlemmar bär sig illa åt, så kommer 
vi in i bilden. Så vi är en stödfunktion på mycket mer mjukare sätt än vad de är. Men vi har ju, 
alltså även vi gemensamt med Byggnads så jobbar vi ju mot att vi får in, eller med för att få in 
mer anställda, mer personal i branschen. Sen vi har väl inte någon 50/50 grej så där så att det 
ska vara hälften kvinnor, hälften män utan var och en ska ha sin plats. Alltså vill man bli 
någonting så ska man ha möjligheten till det.  

AB: Men sen kanske inte tjejerna vill. Alltså likaväl killarna kanske inte vill jobba på dagis. 
Så man får inte hänga upp sig på det heller, utan lite vad som är… det är inte könet som gör 
jobbet.  

CL: Och det som det har börjat med så är det väl måleriyrket och… 

AB: Där är mycket tjejer. 

CL: … plattsättning. Det kunde man ju då kanske när de första plattsättartjejerna kom så 
tyckte man att ”Oj, ska dem här kunna orka detta?” men finns ju hjälpmedel nuförtiden. 

SG: Ja, det är ju det. 

CL: Så därför så har det ju börjat komma även tjejer som blir snickare och murare på re… 
alltså riktiga murare som är ute och putsar fasader, som också är ett tungt arbete.  

AB: Fast sen finns det ju tjejer som är bra mycket starkare än grabbarna, alltså på riktigt… 

SG: Ja. 
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CL: Det var därför jag tog med mig henne. 

AB: Nej för alltså, jag var inom transport då innan med lastbilar. Många… det var likaväl där, 
nu är det ju rätt mycket brudar som kör också. Men i början så var de sökte såg man, för 
tjejerna vi fick in där inom den genren, de ville ju köra för att vara med grabbarna men sen 
kommer de där hästtjejerna in och de slog inte på nävar. De är ju vrålstarka, de kunde vara 2 
skitar hög men sådan styrka. Sen kan du ha en grabb som är, orkar inte ett skit. Så, alltså det 
finns ju skillnad också så bara för att du är grabb så är det inte säkert att du orkar heller.  

SG: Det är väl just att man lätt generaliserar det.  

AB: Ja lite det. Ja men det märkte jag ju själv när jag jobbade så körde jag ju när jag 
”trafikledde” just för att ha, och du vet då kommer man hit och ska lämna gods, då kommer 
någon gubbe och säger ”Ska jag hjälpa dig bära?” och jag tänker ”Ja men va fan…” 

SG: Ja, ”jag klarar mig”: 

AB: Ja men lite så. Det är ju sådär typiskt, han ville väl bara vara vänlig men… [suckar]. Så 
ja, nej men det finns ju då. Men just att de måste vilja också, jag tror det är det, vill man inte 
så då vill man inte.  

SG och AL: Nej. 

CL: Mycket är ju jargonger också, det lever ju på tyvärr gamla meriter.  

AB: Nu ska du försöka säga någonting och du vet att de har målat in dig i ett hörn nu va? 

CL: Jag vet. 

AB: Jag märkte det, nu ska vi se hur du lägger fram det här.  

CL: Jag har faktiskt varit med och anställt henne.  

AB: Ja precis.  

CL: Jag kan kanske ta det till mitt försvar. 

AB: Han ångrar sig varje dag. 

CL: Nejnej, det har jag verkligen inte gjort. Nej men alltså, den här jargongen som har funnits 
den har tyvärr, den har funnits så pass länge, så många decennier får man faktiskt lov att säga. 
Så att det är ingenting man bryter bara på några år eller kanske på 10 år heller. Jag tror den 
förändringen som trots allt har skett, har skett till det bättre i alla fall.  

SG: Men det är ju machokulturen antar jag att vi…? 

CL: Ja. Det är så. 

SG: Men, så ni tycker att den har avtagit? Kan man märka något att det…? 

CL: Ja, det vill jag påstå. Jag kommer… Jag var på ett företag på förmiddagen ett tag som, ja 
men som, där man jobbar väldigt mycket med ja, alltså lika…likheten, alltså det är inte så att 
man på något sätt säger ”Ja nu måste vi anställa en kvinna” eller ”Nu måste vi anställa en 
man” eller någonting utan… eller ”Nu ska vi ha äldre” för du har samma problematik där 
egentligen. Äldre eller yngre eller kunnig eller inte kunnig eller sådant, utan man… man är 
kvar på företaget för att man trivs. Man söker sig till olika företag för att just den kulturen 
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eller, ja kultur är väl kanske fel, men just det sättet att arbeta på det företaget har jag hört 
någon som tyckt det varit okej och sen så prövar man det och sen tycker man själv ja men det 
här var ju jättebra, det här tycker jag om och smidigt och man har nära till chefen, man har 
nära till besluten, man har… Man gör någonting med sina arbetskamrater och de flesta 
arbetskamrater. Det här tycker jag man ser väldig mycket på företag som bildades i samband 
med den senaste lågkonjunkturen då i, alltså inför, som ett efterspel till varje lågkonjunktur, 
både den som var i början på 90-talet och den som var nu 2000-talet då. Så har det bildats 
företag som inte har det här gamla i sig, utan… och de som bildades nu på 2000-talet som 
sista företagen nu som kanske funnit i 10 år sen 2006/2007/2008, där allting har varit väldigt 
mycket mer på tapeten. Där finns inga hinder, vi har kvinnliga chefer, vi har alltså, som tycket 
som, som egentligen inte har gått den här utbildningen. Men som ändå tycker att det är en 
intressant sak att… och ser att det här kan bli någonting för framtiden osv. Folket trivs där, 
men sen har vi naturligtvis den här gamla surkarten. Tyvärr tillhör jag den i den åldern, säger 
jag men jag är ingen surkart.  

AB: Nej, jag har tyglat dig rätt bra.  

CL: Nej det har du inte. Det har du inte alls. Men, som kanske beter sig felaktigt eller sådär. 
Det här är alltså väldigt… Tar vi ett då företag som man kan rätt så väl – Skanska kan jag ju 
så pass väl så att… Där fanns ju den här ja, negativa kvinnosynen och så vidare, jättelänge. 
Men även där beroende på att det finns ju kanske en… Den nuvarande chefen är en ny chef på 
ett för Skanska som sitter i Jönköping, som har det här som område, kanske lägger sina, sin 
röst på hur han vill att det ska vara och sånt sprider sig då. Det är först när vi kommer till de 
här riktigt stora arbetsplatserna där vi hade problem nere i Kalmar, där man i princip från 
deras, ja hon som höll föredrag för oss var det väl? När vi var uppe i Stockholm sista 
regiondagarna.  

AB: Mm, fråga mig inte… 

CL: Ja där man mer eller mindre, det var någon som hade burit sig illa åt mot en kvinna då i 
nått där nere, ni har kanske läst om det, som han fick gå – sparken. De stängde arbetsplatsen 
fullständigt. Sen så tvingade bort vederbörande också, för det passade inte in i deras… Så att, 
men det tar tid. Jag menar det är skillnad att ha 7000 anställda i Sverige då än att ha ett litet 
företag som Blue Wall som kanske då är 25… nja de är kanske mer, kanske runt 40 anställda. 
Med unga människor med framsyn till [EJ HÖRBART] och så vidare. Som jobbar på ett helt 
annat sätt. Men det tyvärr så behövs det bara någon enstaka som kommer in i bilden så blir det 
fel.  

AL: Jo, men skulle ni vilja säga att det handlar om generation då? Att det är en 
generationsfråga? 

CL: Ja, mm. Absolut. 

AL: Mer än att det är förändringar som sker inom… 

AB: Jo det är det nog. Jag tror att tjejer tar för sig mer. Tjejer har mer skinn på näsan nu är 
förr. Alltså många gånger så backar man och sa inget, så är det ju inte längre utan, sen är alla 
olika. Vissa kan ju ta för sig mer, man ser när det är en mix vad bra det är. Det är som när jag, 
nu har jag ju bara grabbar, jag har ju, det är 25 grabbar i varje, i olika åldrar och allting. När 
de börjar här så sitter de jättetysta och spanar av läget, dels kommer jag in, de vet, de har 
ingen… eller ja de kanske har hört av de andra, men sen så jag har skinn på näsan och visst, 
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hoppar de på så hoppar jag tillbaka och så, men det är med glimten i ögat. Det blir ju en 
jargon som är rolig så nu blir det nästan åt andra hållet, alltså man skämtar men ändå på en 
bra nivå och det tror jag de tycker om också för det bästa är när du har mix av åldrar, blandar 
tjejer, killar, olika, det är då det är som bäst. Så många gånger har de sagt så här ”Kan inte du 
bara sitta här inne på vår lektion?” så jag har hängt med ibland på luncherna bara för att… ja 
men det blir lite annat snack om man säger. 

SG: Ja men det blir bättre stämning.  

AB: Ja men lite så.  

AL: Det finns ju undersökningar som har visat det att blandade grupper är de som presterar 
bäst och det som ökad trivsel… 

AB och CL: Ja precis.  

AL: Och då behöver det inte alltid handla om att det är… bästa kompetensen liksom utan det 
är… 

AB: Nej nej, utan det ska vara allt. Det är en grupp, jag vet när jag började på taxin det var 
bara tjejer, det är nog det sämsta som finns. Ja men tjejer är ju så elaka, de hittar inte… 

SG: Det är mycket skitsnack.  

AB: Ja men det är bara skitsnack, och då kan det vara ett klädesplagg eller att den har flörtat 
med den, eller tittat i den spegeln. Ja men sådan skit, det har ju inte grabbarna, de har säkert 
också, men det är inte det här petet. Fjantet. [suckar]. Sen kan grabbar vara bullkärringar 
också men så är det ju.  

CL: Nu är vi ju bara två här. 

AB: Ja, det räcker. 

CL: Ni är ju… 

AB: … Många fler och jag är ju som 7. 

CL: Dubbelt så många. 

AB: Ja. Ja lite så, här är vi ju faktiskt flest tjejer. 

SG: Är det så? 

AB: Ja det är det. Så det är lite kul. 

SG: Men hur många är ni på det här kontoret som jobbar? 

AB: Vi är 11 totalt tror jag. Tror jag när vi… eller nu har vi minskat, 8 är vi nu va? 

CL: Ja… 

AB: Och det är ju du och Jan-Åke och Ingmar som kom nu. Då är det 3 och sen är det 
1,2,3,4… ja nu är vi 7 då. 

CL: Ja 7 är vi ja. 

SG: Mest tjejer. 
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AB och CL: Mm. 

AB: Och 3 kärringar… Så vi är bara bruttor här. Nej jag skojar. Ja det är också sådär blandade 
åldrar lite, det är jätteroligt. Ja men det är bra faktiskt så att det…  

SG: Ja men det måste vara blandat så att det… 

AB: Mm. 

SG: Men… Vi, Byggnads machokulturenkampanj? Som de… Stoppa machokulturen. 

CL: Mm.  

SG: Har ni hört talas om det? 

AB och CL: Nej. 

CL: Nej jag har bara… 

AB: Jag har hört att Byggnads har några mössor som såg ut så. Nu vet jag inte vad för nått, 
men de var inte bra.  

SG: Nej, men det är inget som ni…? 

AB: Nej. Inte vad jag har sett eller hört eller sådär. 

CL: Nej det har jag inte hört, däremot så kommer jag ihåg en som de gjorde då när Hennes… 
Var det H&M som höll på att bli tagna då inför jul?  

SG och AL: Ja. 

CL: Med sådana där lite lättklädda damer som vilar på sina… Inför avtalsrörelsen och nått då 
där så fick de till, den satte inte uppe länge men den satt uppe, det var en byggare, alltså en 
snickare då som låg på rygg i en t-shirt och så låg ungefär så som en… med benen rätt upp 
osv. Som skulle vara en anspelning på det här med Hennes och Mauritz, där tänkte de nog inte 
hela vägen. 

SG: Nej. 

CL: Där hade de väldig otur med sin reklamkampanj, men den… Men jag tror att de har 
förändrats också, men där är det nog ännu sämre än det är inom tjänstesidan hos oss. När det 
gäller, om vi nu är dåliga så är det ännu sämre hos dem, nu ska vi inte putta skit om några 
andra men de har fortfarande… Det lever också kvar i det här traditionsbundna. 

AB: ”Så har vi alltid gjort”. 

CL: Ja, det är ”har vi gjort det här i 30 år så kan vi göra det här i 30 år till”.  

SG: Ja precis. 

CL: Jag menar, det är ju… jag menar skulle ni tycka det vore kul om ni nu var med i ett fack 
och det facket säger att ”Nej men nu ska ni göra lite större jobb här, nu ska vi prata, nu får inte 
ni prata om era löner det ska vi göra”. 

SG och AL: Mm. 
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CL: ”åt er. Ni får inte prata om era löner, för det gynnar inte oss. Du får inte gå med på att… 
Ja men jag är nöjd med 180 kr i timmen” säger vi. ”Nej men vi ska mycket mer så du får inte 
gå med på det, du får inte ha… du får nöja dig med 160 bara för att det är vi som ska 
bestämma och vi tycker då att för att få upp de andras löner…” Alltså det där är ju också en… 
ett jättekonstigt sätt att hantera det.  

SG och AL: Mm. 

CL: Men det har fungerat i 30 år innan och det fungerar 30 år till säkert. Så att, de har en 
längre uppförsbacke bland många av sina medlemmar om vi nu tänker, än vad vi har med våra 
medlemmar. Åtminstone sett ur viljan i alla fall att, för vi ser ju att vi behöver ju folket, vi 
behöver ju er. Eller, er kanske men… Vi behöver ju… 

AB: Ni tjejer. Nej jag skojar. 

CL: Nej men nej, ja men ni fattar ju vart vi sitter för… 

AB: Vi lyssnar på vad du säger, vi hör vad du menar. 

CL: Ja. Ungefär… 

AB: Det är en sådan här grej som vi tjejer bara kan.  

CL: Typ jargonen. 

AB: Ja. Och det har funkat i 30… Nej jag skojar. 

CL: Nej, men de har en machokultur. 

AB: Ja den är lite… 

CL: Ja den är lite 

AB: Efterhalkat där… 

CL: Ja, de har inte förändrats tycker jag inte. De försöker, absolut det gör dem. Men… 

SG: Tar lång tid… 

CL: Ja… 

SG: …att få ut det gamla kanske. 

CL: … precis. 

AB: Kanske de också har ett skifte här snart i pensionsavgången så det kanske kommer in lite 
nytt folk då. 

CL: Sen, det finns ju också en grej, och det säger jag från mig själv höll jag på att säga. Det 
finns ju en risk i att jobba tillsammans med kvinnor då. För de ska ju ”inte vara bättre än 
mig”. Men det gäller ju överallt egentligen så det är inte bara inom byggbranschen då. För 
att… 

AB: Nej, det kan stämma. Vissa löser inte det. Att en tjej kan vara… 

SG: Nej.  



Bilaga 8 

CL: Är du då en ny från gymnasiet då så är du ju rätt kaxig för ”jag kan ju fixa bilen, jag kan 
fixa med det här”, det finns fortfarande mycket sånt och det kommer, var kommer det ifrån? 
Jo det kommer från föräldrarna oftast. Ett steg till bakåt.  

AB: Och då kommer det att hänga med i 30 år till.  

SG: Det lär det göra då. 

AB: Lite så. Annars så… om du är påverkad… 

CL: Alldeles för länge. 

AB: Ja men lite så. Många har ju med sig det de har hemifrån. Så visst är det så. 

CL: Sen vet jag inte, det kanske spelar roll också att det är ju väldigt sällan, vi har ju väldigt 
sällan som det är kvinnor med i bilden när det gäller utländska arbetare inom bygg och 
anläggningsbranschen. Därför att där är det ju ännu mer segmenterat att… fast på ett annat 
sätt att där är ju kvinnorna oftast hemma fortfarande så som vi var för 30 år sen eller 40 år sen 
kanske. Jag menar polackerna, eller estländare, litauer osv de har ju fortfarande ett annat tänk 
i sitt, så de har ju ännu länge uppförsbacke. Det där underhåller ju även när de kommer hit, 
eftersom inte vi har eget folk att göra sånt som ska göras, då blir det ju ofta att man tar andra 
länder. Vem är det som kommer då? Jo det är ju männen då som kommer. För kvinnorna 
stannar hemma och jobbar.  

AL: Det anses ju ett mycket tyngre arbete och då är det män som ska ta över i sådana länder 
oftast.  

CL: Ja, tyngre och skitigare arbete kanske. Som inte kvinnorna ska behöva göra kanske, i 
bästa fall. Nej, det blir tyngre. Jag menar, 15 år på Skanska då var det väl kanske de 2 sista 
åren som jag avtackade någon som gick i riktig pension utav de anställda. Alltså de första 13-
14 åren så var det ingen som orkade, utan då slet man ju ut sig helt enkelt. Man gick till 
sjukpedagog och det gick ju… 

AB: Det är ett slitsamt yrke så det är inte… 

CL: Jo men det finns ju hjälpmedel. 

AB: Jo jo. Nu är det ju skillnad. 

CL: Jag menar det finns ju de som har, gå bort på bygget här borta på högskolan så har ni 
säkert sett de har rejäla kaggar, ungefär min dimension för jag rör inte på mig för mycket. Den 
bjöd jag på, där fick du inte chansen. Nej men jag menar, det tyder ju på att man har fått bättre 
hjälpmedel men man fortsätter att äta som man kanske gjorde. 

SG: Man kanske inte… 

AL: Men det är väl en sån inlärningsperiod antar jag, att man måste lära sig och så. 

CL: Ja, precis. 

AL: Så det kan vara ja… Men sen kan man väl inte säga att jobba som snickare är tyngre än 
att jobba inom vården. 

AB: Nej verkligen inte. 
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CL: Nej. 

AL: För det är ju tungt arbete i sig.  

SG: Med majoriteten kvinnor. 

CL: Precis.  

AB: Så det är därför man känner det ”några brädlappar eller en gubbe på 70kg”. Visst är det? 
Men ja, nej där är ju verkligen tungt. 

SG: Jag vet inte varför det verkligen är att det fortfarande ska vara så manligt att jobba inom 
bygg. Alltså det är ju verkligen, man kan ju jämföra med mängden börda och man lyfter och 
så. 

AB: Men jag får gå tillbaka och säga ”hon får inte vara bättre än mig”. Alltså det är nog det 
där att ”ja ska jag bli brädad av henne”. Lite så. 

SG: Ja, och männen i vårdyrken har kanske, de kanske känner lite det vi känner i bygg, eller 
lite så, samma… tvärtom. 

AB: Ja precis. Så säger de ju även när det gäller mobbning och tjafs och sånt att grabbarna får 
ju utstå både det ena och det andra som tjejerna får göra åt andra hållet. Så det är nog lika på 
båda.  

SG: Ja, jag tror att det är lätt att man… 

AB: Man vill gärna, som nu så är det så jättesynd om alla tjejer jämnt jämnt, men vi är inte 
guds bästa barn vi heller. Nå fasen kan vi, fast vi får det till vår fördel, alltså lite så. Tjejen är 
lite slugen. Ja men det… Fast det är ofta… 

CL: Det är därför ni har delade pass, när ni jobbar inom sjukvården. 

AB: Ja jag jobbar inte inom sjukvården, men jag är slug. Så jag kör. Nej men det är lite så, 
som det här med me too grejen. Tänk de här grabbarna de har varit på. Inte en enda. Så det är 
också en sådan grej. Det är jättelustigt. 

SG: Ja att komma som, om det nu skulle vara en kille som blivit utsatt… 

AB: Ja, han säger ingenting för polarnas skull heller. 

SG: Nej precis. ”Här kan ju inte jag komma och säga att jag har blivit utsatt för någonting, så 
ska inte jag, jag är ju man”.  

AB: Ja men precis, lite sådär att du kan inte gråta för du är kille. 

SG: Ja men precis. 

AB: Nej allt sådant måste försvinna. Men det är också sånt från förr. Nej vi är nog lika. 

AL: Hur jobbar ni med den frågan? Eller jobbar ni med själva machokulturfrågan? Jag tänker 
Byggnads har ju deras kampanj ”Stoppa machokulturen”, den är nystartad men de har den. 

AB: Jag har inte ens hört talas om den. 

AL: De har ett spel. 
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CL: Jo men vi har ju vår VD. 

AB: Har han med Byggnads tänkte jag? 

CL: Nej, vi har ju ingenting tillsammans. 

AB: Nej men att jag hört om det, jag har inte ens hört om det. 

CL: Nej det kan inte jag påstå. 

AB: Nej faktiskt, ja är det jättenytt eller? 

AL: 2015 startade de. Så… 

CL: Men alltså, det här är ju… 

AB: Jag ska fråga Stefan på tisdag när vi åker runt lite, så ska jag säga… 

CL: Fast det kan jag nog säga, de har ju en kille här borta. 

AB: Martin. 

CL: Martin. Han blev ju projektanställd för att jobba med jämställdhetsfrågor. 

AB: Men det är inte flaggat så där. 

CL: Nej, det var ju ren… 

AB: …tur för dem, kan jag ju säga. Att de inte… så. 

CL: Kanske det är, men jag tänker mer att jag fick veta det på grund av, det var ju för att jag 
frågade vad det är för en, vad gör han här. Alltså det var inte mer än nått år sen kanske på sin 
höjd. 

AB: Fast den killen är rätt, han har ingen översittarfason, så det är rätt grabb på rätt ställe. 
Annars kan det ju finnas sådana besserwisser så.  

CL: Men annars så tror jag, tycker jag nog, eller tror, jag tycker faktiskt att båda parterna 
säkert vill göra någonting. Och frågar man Johan Lindholm då som är Byggnads högsta höns 
eller frågar vi vår VD som är Catharina Elmsäter-Svärd, jag kan inte hennes namn, så finns 
det ju en agenda för detta naturligtvis. Så är det ju. Sen vad som kommer utav det, eller hur… 
om vi har något direkt uttalat sådant det vet jag faktiskt inte. 

AB: Nej man ska inte, och sen å andra sidan, om de haft detta sen 2015, det är lätt att starta 
grejer men det ska ju leva… jag menar då sitter ju… vänta… 

SG: Ja men de är ju ute och gör reklam för det och så. 

AB: Jaha. 

SG: Sen har de ett spel som de har gjort. Som man kan då köpa in som företag.  

AB: Jaha, har du sett det spelet? 

CL: Nej. 
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AB: Jag måste fråga, jag har en grabb som går bygg och anläggning, jag ska se om han har 
hört nått. För de har varit uppe och sett, ska se om han känner till något. Om nått spel, jag ska 
se i eftermiddag.  

CL: Vi går i alla fall ut i debattartiklar och uppmanar tjejer att söka bygg och anläggning.  

SG: Är det de där ”Mentorbygg”? För det läste jag också om på er hemsida. Något som heter 
”Mentorbygg”. 

CL: Det här är ju pinsamt. 

AB: Ja varför lyfte du på den… Har vi ett spel? 

CL: Samtidigt som deras medlemsföretag vägrar ta emot kvinnliga lärlingar. Påstår nu då 
Johan Lindholm. 

AB: Jag har hand om lärlingar, de tar visst tjejer. Hade senast igår. 

CL: Man ser genom fingrarna med glåpord och sexistiskt plotter. Alltså sånt har ju försvunnit 
jättemycket.  

AB: Ja det är de faktiskt stenhårda på också. 

CL: Och det var ju då i Byggnadsarbetaren, var det ja juste. Men här har vi ju exempelvis, vi 
har ju Johan… Vad heter han nu igen…? Det står väl kanske där? 

AL: Hallberg? 

CL: Hallberg ja, från Norrland. Som… 

SG: Ja juste det var det där med 2030. 

AL: Ja, vi läste om det också att regeringen vill att 25% av alla nyanställda ska vara kvinnor 
till 2030. Och nu var det väldigt lågt, var det 8% eller? 

SG: Ja. 

CL: Ja jag skulle nog inte tro att vi ligger över 10 i alla fall. 

AL: 8,6% 

AB: Men sen kan vi inte tvinga in tjejer att jobba om de inte vill, alltså för det blir ju fel 
också. Det ska ju vara de som verkligen, och åter igen ut i 8an 9an. 

SG och AL: Ja. 

AB: Och få till det där, då kommer du lyckas med det där. Och verkligen visa vad, för många 
tänker ”åh snickare jag har inte tänkt att stå där och dra med hammare”, för det är ungefär det 
dem, när de inte har varit ute och sett helheten. Men säg att de får gå ut en vecka och gå med 
någon, de behöver inte hålla på, alltså man ska få vara med och vara ute på riktigt. Då tror jag 
att vi kommer få de siffror… 

AL: Men sen kommer frågan med flexibilitet och sånt också. Kvinna som blir gravid och 
jobbar på ackord så… 

AB: Fast nu är grabbarna också hemma. Ja klart de kan inte gå hemma med bebisen i magen 
men det är ju många som, alltså från det att, jag har inte gjort så, jag har varit hemma med min 
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unge. Men många gör ju så att, för det är helt annat nu. Det ser, killar kan ju gå hem efter ett 
halvår för att man ammar visst inte så länge och sen finns det så mycket tillägg och grejer och 
sånt också. Alla kan inte amma. Så ett halvår kan ju vissa, sen är nästa hemma. Så det tror jag 
inte är heller, men så var det nog mycket förr att ”ja, nu är hon gravid”, för så hade vi även på 
transportsidan där. 

CL: Fast det upplever inte jag… 

AB: Nej, det är det inte… 

CL: … som något större problem faktiskt.  

AB: … för nu är det lika mycket. 

SG: Ja det är ju väldigt skönt att höra. 

AB: Ja det är det, så det är inte att det ska vara ”vi kan inte ha dig för du blir säkert gravid”. 

SG: Precis. 

AB: ”Och vems fel är det?”, ”snickarn där”. Nej men alltså… så nej, utan det är faktiskt delat, 
killarna är hemma minst lika mycket. 

CL: Ja det köper arbetsgivaren också faktiskt.  

AB: Likaväl vård av barn, är ju inte mammorna alltid hemma heller, utan det är lika mycket 
grabbarna, eller papporna då. Så det har ändrats jättemycket, förr kunde man nästan räkna ut 
vem som skulle vara hemma, men Andreas är hemma mer än vad jag är.  

SG: Ja, men det är väldigt skönt att det inte är så att det är kvinnor som ska vara hemma.  

AB: Nej precis, så vid spisen och typ… inte ens det gör vi. Det gör jag ju inte, jag lagar grejer 
istället.  

SG: Men ”Mentorbygg”, det var inget ni…? Eller det var något program också, men senaste 
uppdateringen var 2015, jag hittade inget… nyare… 

AB: Mentorbygg…? 

SG: Ja det var också något att få in mer kvinnor i byggbranschen. 

AL: Det kanske är lagt på is i sådana fall. 

SG: Ja för det var som sagt ganska länge sen det var uppdaterat. 

CL: Ja. 

AB: Vi kanske har ett spel. 

CL: Vi har kortlek. 

AB: På riktigt? 

CL: Ja. Men rosa kort och vi hade rosa bodar. Nu pratar vi ju kanske, så vi kanske till och 
med var föregångare i det spelet. I den biten, men det här när kan det ha varit? 

AB: Ja titta inte på mig. 
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CL: Ja kanske 10 år sedan. 

AB: Ja då var inte jag här. 

CL: Någonting i den stilen. Man gjorde försök, i vart fall i södra Sverige på att fokusera på att 
få in mer kvinnor då. Men det hette inte ”Mentorbygg”, det hette det inte utan… Men i alla 
fall, det var ett sätt att markera… För en problematik som de flesta utav, nu gör jag 
citationstecken här, de ”äldre” arbetsgivarna tänker sig in i ”jaha och hur ska ni klä om då? 
Och var ska ni gå på toaletten?” och jag vet inte allt vad det var för något konstigt man höll på 
men. Då vet jag att det togs fram rosa, man målade vanliga bodar fast rosa. Byggbodar då, att 
detta var då för tjejer. Sen hade man rosa kort. Nej titta inte så argt på mig. Rosa kortlekar till 
detta som hörde till på något vänster. Men det var ju till att gå kanske, det var nästan lite 
nedvärderande det också.  

SG: Just att rosa ska vara tjejigt också, det där… 

CL: Ungefär så ja. 

SG: Och blått är killigt. 

CL: Ja, men det där försvann ju då så småningom igen. Men det höll på några år, det gjorde 
det. 

AL: När hade ni det? Eller när vad det…? 

CL: Ja… 

AL: Var det länge sen tänker jag eller var det nyligen. 

CL: Ja jag säger det att det var mer än 10 år sedan. Det måste… 

AB: Ja jag har inte varit i någon rosa bod med någon rosa kortlek i alla fall. Så det måste det 
har varit. Har du kvar kortleken? 

CL: Ja jag sitter och funderar på om jag inte har det. 

AB: Då kör vi klädpoker sen.  

CL: Nja alltså… 

AB: Nej… Det blir jämställt. 

CL: Jag funderar på var den finns någonstans. Men det har funnits några sådana grejer har det 
gjort, så att försök har gjorts. Även om de, de har säkert varit välmenade men… 

AB: Hissen gick inte hela vägen upp. 

CL: Nej, man lyckades väl kanske inte, man tänkte inte hela vägen nej. 

SG: Nej. 

CL: Då gick inte hissen hela vägen upp.  

AB: Men tanken var god. 

CL: Ja. Men det är, och det kan man, alltså det är fortfarande delar av ett hinder faktiskt.  
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AB: Fast jag tror inte det blir så stor grej om man inte gör det till en stor grej. Alltså många 
gånger kan det vara att man tar upp och gör den här skillnaden, alltså markerar tjej kille, jag 
tror inte det blir annat då… Ta som ungarna som spelar blandat lag, de är 3 tjejer och jag tror 
det är 7 killar. Då löste vi det så att då får tjejerna gå in först så står vi med handdukar, men de 
byter om på samma ställe och de är ändå 10 år. Men de löser det för de gör ingen stor grej av 
det. 

SG: Nej precis. 

AB: Men bara du markerar sådär så blir det… 

CL: Men alltså då när det här kom, det kanske är, det är mer än 10 år sedan. 

AB: Nu är vi snart på 30… 

CL: Nej det är vi inte, men 10 år sedan är det, kanske till och med 15. Då var det, alltså vi har 
ett kollektivavtal också där vi ska tillhandahålla bodar och sådana saker och det är ju inte… 
och det ska finnas tvättmöjlighet och duschmöjlighet och sådana saker då. Så att när detta 
kom upp då så var det ju ett kostnadshinder först och främst egentligen, eftersom man insåg 
det att nu måste vi ha grejer till er också då och det kommer kanske inte ens komma att 
användas och det kanske bara är en enstaka och det här var på Bo 01 när jag tänker efter så att 
detta borde ju vara ännu äldre då. Det är ju 17-18år sedan då. I Malmö. Då började det, så att 
Ingmar, det ska vi inte ta upp… 

AB: Han som sprang förbi här. 

CL: Ja han är 70… 73. Han tillhör den gamla stommen.  

AB: Fast han har rätt tänk. Han är inte sådär… inte när jag sitter jämte i alla fall. Det är han ju 
inte. 

CL: Nej, men… han är lite grå. 

AB: Ja vissa grejer är han lite grå.  

CL: Så det är väl det närmaste sån grej som vi har gjort, det tror jag. Förutom då att vi, ja 
försöker ju få in kvinnor naturligtvis. Men det är ju den vanliga, med det är ingenting som 
syns kan man ju säga. Så vi har inte den här ”machogrejen” som ni kallade som de då har.  

AB: Vi skiter till direkt. Nej jag skojar. 

AL: Gör ni något, eller hur gör ni för att få in fler kvinnor då? Gör ni något annorlunda 
eller…? 

AB: Nej, men alltså det är återigen, vill de inte så kan man inte… vad gör du, du går ju ut och 
säger ”det här finns, det här gör vi” mer… alltså det går ju inte, att vara sån där inkastare går 
ju inte heller. Men återigen, gå ut på grundskolan. 

CL: Nu tittar ni egentligen bara på sådana som är hantverkare. Men vi behöver ha in även 
kvinnor till att vara ledarfunktioner och sådant, och där vet jag själv att jag varit med på 
sådana vissa dagar här som högskolan haft på tekniskt då. För att, ja till och med hållit 
föredrag vid några tillfällen och berättat om yrkena och så vidare, som finns. Men på den, det 
är också rätt länge sen, det är 6-7 år eller ja det var före din tid så det var mer än 6 år sen, men 
var det senast. Men då var det fortfarande så att kvinnorna valde inriktning arkitekt-
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utbildningar eller något åt det hållet. Samhällsteknisk, samhällsbyggnad eller något sådant 
finns väl också. 

SG: Jag tror det är fortfarande likadant faktiskt.  

AB och CL: Ja. 

AB: Men vi har ju medlemsföretag som har kvinnliga, ändrat där de är kvinnliga både på 
Byggkompaniet och Bygga… inte bygge… vilka mer har vi, vi har ju tjejer, ja Eriksson och 
Lönn är ju en kvinnlig. 

CL: Ja du menar ju dem, de har ju en kvinnlig VD. 

AB: Ja precis så det är ju även där, och hon är med i styrelsen.  

CL: Ja det är hon.  

AB: Så det blir, men förr var det så, då var det nästan att det bara skulle vara grabbar som 
skulle sitta och bestämma lite så.  

CL: Det är inte mer än de sista 4-5 år sedan som vi fick in en kvinna i styrelsen här för 
Sveriges Byggindustrier i Jönköpings län.  

AB: Och ser vi på de grupperna, vi sitter då både på yrkeshögskolan, dem utbildningarna där 
är ju tjejer, ser vi på BYN för lärlingar på bygg och anläggning där är tjejer. Eller kvinnor, 
både kvinnor och män, blandat. Så det är ju mer och mer.  

CL: Men på Bäckadal, eller typ på gymnasienivå den kommer ni ju inte åt, eller den kommer 
vi ju inte för vi träffar ju inte dem i 8an 9an. 

AB: Det där återigen. Lyckas vi där… 

CL: Men det är inte sådana som står här. 

AB: ME skulle faktiskt ha träff förra veckan tror jag uppe på, ja skitsamma. Nej ute på 
Brinellgymnasiet. Då var det någon aktivitetsdag för alla skolor där de visade upp alla 
programmen och då var det från årskurs 8a och upp som fick komma dit. Perfekt. 

SG: Ja. 

AB: Då får de ju in, men får vi ut så att vi kan få prao från 8an 9an. Då är vi i hamn. Måste 
bara försöka hitta något, för det är ju en sak att läsa sig till eller bara titta, men får du vara 
med och se. Så väcker vi ju det. Så det… 

AL: Men avsiktsförklaringen. Den har ni skrivit under på. Eller Sveriges Byggindustrier har 
snarare skrivit under på, kanske inte konkret ni då. 

CL: I vilket avseende? 

AL: Det efter #sistaspikenikistan så satte man ju änna stopp för det här och det var många 
som skrev under, många företag och bland annat de som startade upp den… 

AB: Det är det här metoo-grejset eller? 

SG och AL: Ja precis. 

AB: Har vi gjort det? 
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AL: Avsiktsförklaringen är påskriven av Sveriges Byggindustrier. 

AB: Vad trevligt att du berättar detta. Ska vi ta en förhandling nu Christer? Jag har inte en 
aning. 

AL: Då har man bara i princip skrivit under att ja men diskriminering ska inte ske på 
arbetsplatsen. 

AB: Ja men det köper vi, det är klart. Men alltså att det var något sånt här… 

AL: Ja så tänkte vi fråga ifall det har givit resultat och i sådana fall på vilket sätt men… 

AB: Japp. 

AL: Men då antar jag att ni inte har märkt någon skillnad? 

AB: Nej för vi kör samma race oavsett. Den här kampanjen som varit så har det väl alltid, 
alltså det har ju företagen alltid gjort så att ingen vill ju vara elak eller så medvetet, vad det än 
är, vi är ju människor. Men det här visste inte jag.  

CL: Nej det visste inte jag heller, det måste jag erkänna.  

AB: Ja vad trevligt, vad bra att ni kom hit, vad grejer jag har lärt mig nu. 

CL: Men alltså… mycket utav det här som, det är inte bara man/kvinna, för det är mycket 
politik i det också. Det gäller ju till att vara med i rörelsen och synas och säga då, Johan 
Lindholm någonting så måste ju vår VD säga någonting och säger hon någonting så måste ju 
han säga någonting va. Så att… 

AB: Ja men det är nog den här saken, ett litet hjul som har rullat igång lite så. 

CL: Ja precis. Jag menar jag vill nog påstå att det har liksom aldrig, aldrig kanske är fel att 
säga för det vet jag ju naturligtvis inte, men det har inte varit någon fråga egentligen. 

AB: För handlingsmässigt sätt så borde både du och jag har känt till det om det var 
diskriminering eller mobbning eller något sådant för du sitter i en förhandlingsposition för 
sådana grejer har vi inte haft uppe. 

CL: Nej, det var vi inte. 

AB: Och den här, återigen, jätte… den här metoo-grejen, jättebra grej för de som verkligen 
har blivit utsatta alltihopa, men de här nu som åker på vågen och vill vara 15 sekunder 
kändisar har ju sabbat för den här [gestikulerar] klyftan, tyvärr. För det är min personliga 
åsikt. Och jag är ju tjej så jag får ju säga det då. Därför tror jag det här har blivit en lite stor 
grej, eller alltså höna av en fjäder lite. Jättebra men vi har inte haft, inte för då hade ju du haft 
förhandlingsgrejer. 

CL: Nej precis. 

AB: Inte i vårt område i alla fall, sen om de har det i Stockholm, Göteborg, Malmö, vet vi ju 
inte. Men där vi är i Småland har ju inte… 

CL: Det enda vi kan tänkas ha haft här det som kommer närmast i diskriminering, så är det ju 
kanske om utländsk arbetskraft. Eller för den skull sådana som kommer hit och blir placerade, 
utav arbetsförmedlingen ute på en byggarbetsplats. 
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AB: Sådana som inte har valt men som måste ha ett jobb bara för att införsäkring typ, och det 
är ju återigen, det är inte… Nej jag har inte heller hört det att… Och så mycket man träffar 
både skolungdomar och företag och grejer så nej. Och grabbar här inne har jag ju alla olika 
företag och position och alltihopa, inte, och där sitter man ju och snackar skit om allt och 
inget, inte heller hört. 

CL: Ja det var ju det här som var i Kalmar. 

AB: Ja det med Skanska. Men annars har det inte varit något. 

CL: Nej. 

AB: Och då är det ett stort företag med X antal anställda, så det är ändå, alltså ett utav alla 
dessa företag som… Sen finns det ju folk som munhuggs men det kan vi ju göra en dag här 
också utan att det är en grej. Visst att om han och jag sätter igång så tror ju folk, jag brukar 
säga att ”vi är inte gifta”, vet inte hur många gånger du har sagt det, men du har sagt det några 
gånger.  

CL: Du säger, jag säger inte. 

AB: Men det är munhugg men många kan ju tro att vi, alltså om vi käftar såhär där ute så kan 
ju folk tro att ”och vad håller ni på med?”, men det är en jargon som vi har med glimten i 
ögat. Men man får ju tänka sig för när man har den här, skulle vi stå ute på gatan och hålla på 
så skulle ju folk säkert tänka så. Men det är ju lite hur det uppfattas. 

SG: Ja precis, och vilket sammanhang det är i också. 

CL: Ja precis, och om det kan tänkas finnas någon bakre innebörd i också. Jag menar, men 
alltså vi har inte haft dem… 

AB: Och sen kan det ju vara på byggen också, någon kan ha uppfattat att det är mobbning 
men det kanske är deras sätt att få dan att gå, för att… Den behöver det för att pushas upp 
och… men tredje part kan ju tänka att ”gud vad elak han var mot henne” eller tvärtom. Så jag 
tror det är mycket sånt med.  

CL: Med det här är det inte sagt att det inte finns.  

AB: Men vi har inte haft det på förhandlingsbordet i alla fall.  

CL: Nej. Det som när jag säger att det finns, jag skulle kunna tänka mig, men det är också en 
sak som har försvunnit mycket, det är de har taklagsfesterna. När man hade, ja det är långt 
före er tid höll jag på att säga.  

AB: Är det när man grillar på taket? 

CL: Nej, men när man har fått upp takstolarna eller ja, så hade man förr något som hette 
takstolskalas. Men byggbranschen, återigen så slåss vi ju med de här med att man drack 
alldeles för mycket och det var stora fester och det gick ju så långt så att folk var ju fulla 
redan när de kom. Det var inte bara för att, utan nu skulle det vara riktigt fest. Det då är med 
även kanske ifrån deras respektive kontor och att någonting, att någon vräker ur sig något men 
det skulle vederbörande kanske göra gentemot vem som helst när man är tillräckligt onykter.  

AB: Så det har inte med företaget egentligen. 
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CL: Nej. Men de här festerna har mer eller mindre försvunnit nu. Det bjuds istället på en 
macka eller en öl eller så. På en helt annan nivå än vad det var förr i tiden och det där gör ju 
också att det blir lättsammare. På många företag har man idag istället företagsgrupperingar 
där de anställda kanske samlar ihop en peng i månaden och sen så lägger företaget lika 
mycket som personalen har gjort till företagsklubben och sen kanske de antingen åker på 
något studiebesök eller gör något annat.  

AL: Men jobbar ni förebyggande mot sådana frågor eller med diskriminering och sådant? 
Med tanke på att ni inte har det här. 

AB: Ja men alltså kommer det upp så tar man upp det. Så högt i tak har vi. Det är inget som 
görs så att det tystas utan då säger man ju till, och så mycket blandat så är det inte mycket 
tjafs. Som när vi träffas på BI så är det ingen som ser ner på någon heller i vår organisation.  

CL: Och tittar vi på vår organisation så tror jag att vi är säkert 60-70% kvinnor. 

AB: Ja och det såg vi nu när vi var uppe sist, bara bruttor. Och det är också lite på gott och ont 
för det får inte bli för mycket heller för då har du snart detom här… 

SG: Nej det ska vara jämställt. 

AB: Ja men lite det, annars blir det för gaggigt. Bara tjejer värdelöst.  

CL: Där är det inte heller att det bara är administratörer. 

AB: Nejnej, det är chefer och på ledande positioner. 

CL: Och det är jurister och ekonomer och sådant.  

AB: Och lokalchefer, vi har fler tjejer nu där. Så att nej. 

CL: Så aktivt jobbar vi nog med det.  

AB: Bara att vi inte märker det med något spel utan vi bara gör det. Annars är ju felet att du, 
”Nu ska vi göra det här” och sen tystas det ner, det är bättre att hela tiden, än att bara försöka 
markera något.  

SG: Jo men det är ju bra att det sker kontinuerligt.  

AB: Jo men hellre det än att flagga ut en stund bara. 

AL: Men sånt måste man ju jobba med kontinuerligt, för annars faller det ur… 

AB: Ja annars rinner det ut i sanden.  

CL: Men alltså, det beror vad ni lägger för vikt i ordet ”jobbar med”. Det känns som att du 
säger att jobba med är att nu måste vi, nu är det för dåligt med lokalchefer här som är kvinnor 
och då måste vi fokusera på detta. Eller att nu är det för dåligt med män. Så gör vi inte. 

AB: Nej så jobbar vi inte, utan vi får det bara att funka. 

CL: Precis, mer åt det hållet. Därför att säga att vi jobbar med det… 

AB: Vi jobbar i det.  
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CL: Det är en naturlig del av det som vi håller på med helt enkelt. Och som många företag, 
våra medlemsföretag, jobbar med det, eller ja. Lite det vi var inne på det här med kvotering, 
det är ju fel sätt att angripa problemet.  

AB: Sen vill du inte bli anställd för att du har ett visst kön, du vill ju vara anställd för att du 
kan jobbet.  

SG: Ja, bli anställd för att få upp siffrorna bara. 

AB: Då är du nästan anställd på en order.  

SG: Ja det var det vi hade.  
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Frågeformulär Cajsa Winge 26/3-18  
Sista spiken i kistan  
 
Varför startade ni rörelsen just nu? Var det någon speciell händelse som utlöste det? 
Före oss hade redan ett par stycken branscher gått ut med liknande så kallat branschupprop. 
Då föddes tanken på ett för byggsektorn. Emmelie Renlund, som ju var hon som drog igång 
det, kände dock att det till viss del redan var känt att byggbranschen brottas med sexism. 
Kampanjer hade förts tidigare (t ex ”Stoppa machokulturen”) mer eller mindre effektiva. 
Men, att dels sälla sig till raden av upprop och på så sätt visa bredden och typen av sexism 
och att dels via plattformen och metodiken av #metoo kanske en gång för alla ge bevis åt alla 
de som tvivlar så drog hon igång #sistaspikenikistan. 
 
Har ni märkt någon skillnad i byggbranschen sen ni startade rörelsen?  
Både jag och nej. Det finns fortfarande tvivlare, och det förekommer skämt av typen ”oj blev 
du metoo:ad nu?” men det ÄR få som inte berörts (om än vissa inte tar det till sig). På 
arbetsgivarsidan har flera av de stora byggföretagen tagit i frågan och lyft sitt arbete. 
Skillnaden, den bra, kan synas i de samtal som förs i branschen och att många erkänner att de 
inte gjort nog. Jag och Emmelie blir intervjuade, inbjudna till panelsamtal och att hålla 
föreläsningar. Bostadsministern samlade dessutom representanter för ett samtal 
(http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/byggbranschen-agerar-for-att-stoppa-krankningar-
och-overgrepp/) och den nya lagen (http://www.regeringen.se/artiklar/2018/03/fler-kvinnor-i-
byggbranschen/) fick säkerligen fart i och med #sistaspikenikistan. 
 
Vilka reaktioner har ni mött? Hur mycket skiljer sig reaktionerna mellan olika 
positioner i företag, kön och ålder? 
Jag kan bara tala för mig själv även om jag har ett hum om att det är samma för Emmelie, 
men reaktionerna har nästintill idel varit goda och seriösa. Själv fick jag mig en känga av en 
vit kränkt man via en debattartikel (https://arkitekten.se/debatt/generalisering-om-man-ocksa-
ett-overgrepp/) men utöver det – bra reaktioner. 

 
Finns det statistik på hur många människor som har blivit utsatta för sexuella 
trakasserier i byggbranschen?  
Nej inte för branschen i sin helhet. Vad jag vet i alla fall… 

 
Är det rätt att anta att det är flest kvinnor som blir utsatta eller är det 
någorlunda jämt fördelat?  
Likt i resten av samhället -  det är flest kvinnor som blir utsatta. Statistik från 
Brå visar på detta – men färgas såklart av anmälningsbenägenheten. Däremot 
visar just #metoo på hur extremt vanligt (och vanligare) det är för just kvinnor 
att bli utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp. 
 
Tror ni att många av trakasserierna som sker mot män mörkas på grund 
av machokulturen?  
Absolut, en del av machokulturen är ju just att inte visa sig svag. Att då ha blivit 
utsatt för övergrepp eller trakasserier – säkert ännu svårare för en man att våga 
berätta. 

 
 
Har du sett någon förändring i machokulturen under de senaste åren?  
Inte varit aktiv i frågan så länge tyvärr.. 
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Isåfall hur har denna förändring märkts av?  
Men generellt, min känsla är att de yngre oftare har en benägenhet att ifrågasätta 
invanda normer och könsstereotyper. Dock återstår problemet med just 
machokultur inom bygg eftersom det förs vidare från äldre till yngre. Det är en 
av de sakerna vi har lyft – att kulturen måste brytas. 

 
 
Hur ser du på kopplingen mellan de fall av trakasserier som har uppmärksammats och 
machokulturen?  
Trakasserierna som kommit fram är en produkt av machokulturen så kopplingen är given. Jag 
kallar sällan ”problemet” för machokultur dock – det är så vanligt förekommande att män ska 
vara macho att det snarare kan kallas en del av den stereotypa manligheten. Och det som 
uppmärksammats är situationer då män utnyttjat sin position som överordnad kvinnan – vilket 
är den stereotypa könsuppdelningen. 

 
 
Har machokulturen varit en bidragande faktor till rörelsen?  
Utöver inspiration och kraft från andra upprop så är machokulturen anledningen till #metoo-
vågen. Men jag anar att ni specifikt syftar på just ”machokulturen inom bygg”? 
Machokulturen är såklart starkt befäst på byggsidan då majoriteten är män. Grupper skapar 
kulturer – förhållningssätt mellan människor och män i grupp ja då blir det extra grabbigt, dvs 
en väldigt snäv och grov machokultur. Och de få kvinnor som rör sig i den blir därför extra 
utsatta för risken av dess negativa konsekvenser. Rörelsen, berättandet om det ohållbara i 
detta är därför extra behövd inom byggbranschen.  
 
Har ärenden/fall som rapporterats tagits upp med berörd arbetsgivare? Står ni som 
stöd bakom eller är ni mer en röst utåt? 
Alla de vittnesmål vi fick in var anonyma. Om än att något namn nämndes, men för 
publicering och delgivning så anonymiserade vi allt. Vi är talespersoner, så ja mer en röst 
utåt. 
 
Anser ni att aktuella SIS-standarder, tex OHSAS 18001 (ersätts av ISO 45001) bidrar 
till att förhindra situationer med diskriminering på byggarbetsplatsen?  
Är dåligt insatt måste jag erkänna. Agerar väl någon typ av opinionsbildare men är ingen 
expert på arbetsmiljöfrågor och lagar tyvärr. Men klart är att liknande lagstiftning bidrar då 
lagar föder normer och sätter standarder. Såg detta om arkitektföretag häromdagen: 
https://arkitekten.se/nyheter/stort-genomslag-metoo-hos-arbetsgivarna/  
Antar att ”nya krav i diskrimineringslagen” är det ni syftar på? 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Sigrid och Amra  
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