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Sammanfattning 

 

Den här studien har försökt att klargöra varför kvinnliga elever som sökt till gymnasiets byggprogram, väljer målaryrket istället förandra yrken 

inom byggsektorn. Studien har skett genom intervjuer med kvinnliga eleverna på en gymnasieskola i Sverige. Intervjuerna har skett med sju 

stycken elever på gymnasieskolans byggprogram. Eleverna har gått i årskurs två och intervjuerna har skett på skolan. 

Det finns en stor manlig struktur i byggbranschen så även i måleribranschen. Det visar sig ofta med att det är tungt, smutsigt, obekväma 

arbetsställningar och en machostruktur som i sig inte är särskilt jämställd, har de kvinnliga eleverna kännedom om detta när de valt sina yrken?  
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Resultatet visar på en viss kännedom om hur det förhåller sig med den struktur som finns i byggbranschen. Det har dock inte avskräckt dem för 

deras val av yrke. Mina studier visar på att flickor söker sig till målaryrket dels för att de vill arbeta pragmatiskt med händerna men också för att 

de tror sig få kvinnliga arbetskamrater som målare. De har dock varit medvetna om att målaryrket är ett tungt arbete.  

 

För att byggbranschen skulle attrahera flickor att söka de yrken som finns så behövs en omstrukturering av arbetssätt och arbetsmiljö. Då blir 

det acceptabelt för kvinnor att söka sig till de yrken som finns och som behöver rekrytering av arbetskraft. 
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Förord 

Jag vill tacka de elever som ställde upp på mina intervjuer och som gav mig svar på en del frågor 

som jag hade inför mitt arbete med denna uppsats. 

 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning…………………………………………………………………….………….….4 

2 Bakgrund och tidigare forskning……………………………………………….…….…..5 

 2.1 Efter att eleverna gjort sitt val……....................................................................................6 

 2.2 Historiskt perspektiv……………………...…………………………………….……..….6 

 2.3 Sociokulturell påverkan…………………….,.………………………………….……..…7 

3 Syfte…………………………………………………………………………………………9 

  3.1 Frågeställningar…………………………………………………………………………..9 

4 Genusperspektivet……………………………….……………………………………..… 9 

5 Tidigare undersökningar............................………………………………………….…....14 

6 Arbetsmarknaden………………..……………………………………………….….….…17 

7 Metod………………………………..………….…………………………………………..18 

  7.1 Urval………………...…………………………………….……………………………..19 

  7.2 Genomförande…………………………….…………………………..…………………19 

  7.3Studiens kvalite´.................................................................................................................20 

8 Etiska övervägande enligt vetenskapsrådet……………………………….….………….20 

9 Resultat……………………………………………………………………………….….…21 

 9.1Elevernas egna svar……..…………………..…..…………………………….……….…..21 

 9.2 Sammanfattning av elevernas svar……………………….….………..…….………….....22 

10 Diskussion………..…..………………………………………………….…………………24 

 10.2 Arbetsmarknadens förutsättningar…………………………..……….…………………..26 

11 Slutsats……………………………………………………………….……………………..27 

12 Vidare forskning…………………………………………………….……………………...27 

13 Referenslista………………………………………………………………………….…….28 

Bilaga 1 Frågor ställda till eleverna………………………………………………………….30 

Bilaga 2 Information om samtycke och etik…………………………………………………30 

 



4 

 

1. Inledning 

Byggprogrammet ska, som alla andra program på gymnasienivå, bygga på jämställdhet mellan 

könen. Eleverna skall ges samma förutsättningar till en gedigen utbildning byggd på vetenskaplig 

grund. Varje elev skall ha samma möjlighet att utveckla ett yrkeskunnande utifrån sin förmåga 

enligt Skollagen 15 kapitel 2§ 1 & 2 stycket (2010:800).  

 

Min erfarenhet som byggnadsarbetare börjar 1976 och omfattar 22 års tid, därefter arbetade jag 

som ombudsman på Svenska Byggnadsarbetareförbundet under tio års tid, med bland annat 

ansvar för yrkesutbildningen inom byggbranschen och avslutningsvis sedan 2008 arbetande som 

yrkeslärare på byggprogrammet gymnasienivå. Detta ger mig viss kunskap om och tillgång till 

fakta som visar på en bild där kvinnor är markant underrepresenterade inom traditionella 

yrkeskategorier som snickare, murare och betongarbetare. Det finns statistik från Svenska 

Byggnadsarbetareförbundet som visar att det finns totalt 781 kvinnor, se tabell sid. 11, visserligen 

endast de som är medlemmar i förbundet av totalt drygt 100 000 yrkesarbetare. Av dessa 781 är 

158 byggstäderskor, som arbetar i byggbranschen men inte med att uppföra byggnader i 

konstruktionsskedet. Istället är det de som ser till att lägenheterna blir färdiga för inflyttning, och 

ser till att de bodar som byggnadsarbetarna byter om i och där de äter sin mat. 

Jag har under mina dryga 20 år i byggbranschen aldrig arbetat på en byggarbetsplats med någon 

kvinna. Däremot har det funnits kvinnliga målare och det är detta som nu gjort mig nyfiken på 

vad det är som får kvinnor att avstå traditionell byggutbildning till förmån för målarlinjen. 

 

Vi yrkeslärare på byggprogrammet har ofta en bakgrund inom byggbranschen och därigenom bär 

vi traditioner med oss när det gäller sättet att vara på, sätten att uttrycka sig på och bärandet av 

speciella mönster som vi kanske inte alltid är medvetna om. Olofsson (2003) har också, i sin 

Expertrapport som Byggkommissionen har beställt, kommit till sådan slutsats. Kan det ha någon 

påverkan på valet som kvinnorna gör, eller är det lagarbetet och svårigheten att arbeta i ett 

traditionellt hårt mansdominerat skrå som det trots allt är frågan om som gör att kvinnorna 

avsiktligt väljer bort byggyrket? Passar den typen av arbete och arbetstradition som måleri är, 

bättre för de kvinnor som vill hålla på med ett hantverk. Detta trots att målaryrket är minst lika 

slitsamt som tillexempel snickaryrket är? 

 

 



5 

 

 2. Bakgrund och tidigare forskning. 

Eleverna i årskurs ett har ett rotationsschema med åtta veckors intervaller där de får pröva på 

olika yrken under rotationerna. Jag som lärare har hand om dem under deras period med snickare, 

- och betongarbetarundervisning. Jag blev medveten om det som jag skulle forska om när jag läste 

Genuspraktikan för lärare, en skrift som har författats av Bettina Berg, samhällsvetare med 

särskild inriktning på genusfrågor och Capacity Building, lärandets roll i ett brett 

samhällsperspektiv. Skriften ingår i Lärarförbundets satsning på jämställdhet i skolan. Jag har 

innehåll i skriften i mitt medvetande och i mina tankar vid undervisningen och försöker inte göra 

någon skillnad på elevernas kön när det gäller arbetsuppgifter. Jag upptäckte snart nog att de 

manliga studenterna gärna hjälpte flickorna i situationer som de helst inte ville ha hjälp i. Med 

anledning därav gjorde jag så att kvinnorna fick arbeta tillsammans och undvek att sätta dem i lag 

med män. De fick då utvecklas och ta ansvar för sin utbildning utifrån sina egna förmågor. Rätt 

eller fel men de blev rejält ”laddade” och ville verkligen utföra arbetsuppgifterna med egna 

händer. De fick då känna på den fysiska prövningen som det är att arbeta som byggnadsarbetare. 

När jag intervjuade dem senare, i början på min uppsats, om de var medvetna om den tunga och 

fysiska påfrestning arbetet innebär, så visade det sig att inga efterforskningar var gjorda av 

eleverna när det gäller till exempel utslagning på grund av förslitningsskador vare sig som 

byggnadsarbetare eller som målare. Inte heller hur yrkesarbetare upplever arbetet som tungt eller 

ansträngande vilket jag redovisar längre fram i min resultatredovisning.  

Vår skola har bestämt att alla elever i årskurs ett skall rotera efter ett årshjul, för att erhålla 

grundläggande kunskap om de yrkesinriktningar som skolan erbjuder och har möjlighet att 

erbjuda, utifrån de förutsättningar som finns och som huvudmannen har bestämt skall erbjudas. 

Eleverna delas upp i tre grupper där varje grupp får varsin yrkeslärare. Utifrån antalet elever har 

det varierat mellan 11 till 15 elever i varje grupp. En grupp börjar på måleriavdelningen, en grupp 

med grundläggande snickarlära och en tredje grupp som i sin tur är delad, där hälften av eleverna 

får en grundkurs i plåtbearbetning och den andra hälften får mureriutbildning. Efter halva 

rotationsperioden byter plåteleverna med murerieleverna. 

 

Denna rotationscykel pågår under hela årskursen ett där eleverna sedan får möjlighet att välja 

inriktning i slutet av vårterminen. Det finns ett max tak om 15 elever som får fortsätta med måleri 

på grund av utrymme och tillgång på Arbetsplatsförlagt lärande (APL) platser. Är det fler som 

väljer skolan att gå efter betygsnivå.  
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Mina intervjuer med de kvinnliga eleverna har inte gett några belägg för att det har varit något 

särskilt sätt som lärarna har uppträtt på och som har gjort att de valt måleri. Däremot framkom det 

att arbete i en mansdominerad värld som det trots allt fortfarande är, är en stor orsak till deras 

beslut. De har trott att måleribranschen är ett ensamarbete eller åtminstone att det finns fler 

kvinnor i den branschen. Samtidigt som de gärna vill arbeta med händerna och åstadkomma något 

som man kan se blivit uträttat efter arbetsdagens slut. De har också en ambition att få ett arbete 

direkt efter avslutad skolgång.  

 

  2.1 Efter att eleverna gjort sitt val   

Efter elevernas val av yrkesutgång börjar en period med praktik på en arbetsplats 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), teoretisk utbildning i gymnasiegemensamma ämnen och 

yrkesteori/-metodik. Praktiken varar under en femtonveckorsperiod där eleven gör arbeten 

tillsammans med en yrkesaktiv målare. Under den perioden kan man säga att eleven får en grund i 

ett lärlingsförfarande. Eleven får en deskriptiv inblick i yrket Kvale & Nielsen (2000) och imiterar 

mästarens handlag och färdighet för att sedan praktisera själva under överinseende av 

handledaren.  Läraren följer upp elevens APL-praktik och gör löpande formativa bedömningar av 

elevens kunskapsnivå tillsammans med handledaren. 

Mina elever som intervjuades har inte gjort en annan bedömning av sitt inriktningsval efter 

avslutade APL- perioder, utan framhärdar och tycker fortfarande att det är det rätta för dem. De 

har dock insett att målaryrket är slitigt och tungt och känner att det nog inte spelat någon roll 

vilket yrke de valt om man enbart tagit hänsyn till den fysiska arbetsmiljön. 

 

  2.2 Historiskt perspektiv 

När utbildningar i folkskola och realskolorna rent generellt började ta fart, tidigt 1900 tal, var det 

vanligt med så kallad lärlingsutbildning för de som tänkt sig ett yrke i den industriella och 

infrastrukturella satsning som skedde. I och med att vi gick från bonde- till industrisamhälle där 

det behövdes människor för produktion så var det väldigt vanligt och i synnerhet var detta vanligt 

i byggbranschen Kvale & Nielsen (2000) som beskriver i stora drag hur vanligt det var med att en 

gesäll gick vid sidan hos en mästare för att lära sig yrket. 

Under 1940-50 talet började man förändra yrkesutbildningen till att bli mer offentligt organiserad 

med statligt finansierade skolor och där elevantalet ökade från att under -40 talet ha varit ca 10 

000 elever till att i mitten av 60-talet ligga på närmare 80 000 elever. 

Tre väsentliga reformer, (Lgy70, Lpf94 samt GY11), från början av 70-talet påverkar 
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yrkesutbildningarna och därigenom skulle de sociala banden brytas mot bruks- och lokala miljöer 

och eleverna skulle kunna söka sig till arbetsmarknader utanför sin sociala trånga miljö. I Lgy70 

fanns det ca 16 linjer med yrkeslinjär karaktär och ca 530 specialkurser. Yrkesutbildningarna har 

under tid varit framtagna med hänsyn till arbetsmarknadens önskemål och så var det med Lgy70. 

Då jag själv var student under denna tidsperiod på Bygg- och anläggningsteknisk linje, kan jag 

konstatera att de ämnen som lästes var få, svenska, arbetslivsorientering, gymnastik, Bygg-och 

anläggningsteknik samt tillvalet matematik. Bygg-och anläggningsteknik linje var en tvåårig linje 

med stort fokus på arbetsmarknaden. Syftet var till stora delar fortfarande att man som yrkes-

utbildningselev skulle vara anställningsbar när skolan tog slut. 

 

Lpf94 fokuserade på yrkesförberedelse som program, inte helt olik Lgy70, som hade fokus på 

arbetsmarknaden. Skillnaden i denna reform var att den var treårig och innehöll kurser som gav 

eleverna möjlighet till högskolestudier. Det var dock samma elever från samma socialgrupp som 

sökte dessa linjer och efter tre år var det meningen att de skulle kunna gå vidare till 

eftergymnasiala studier, men de stannade oftast kvar i det yrke de valt. Tanken var god och 

meningen var att det inte skulle spela någon roll från vilken socialgrupp man kom utan alla skulle 

ges möjlighet till eftergymnasiala studier Nylund (2011). 

 

Nästa reform som kom att beröra gymnasiet och yrkesutbildning är GY11 som backar ifråga om 

yrkesutbildningselevernas möjlighet till eftergymnasiala studier och istället återigen fokuserar på 

arbetsmarknadens krav och önskemål, nämligen att de skall vara anställningsbara och kunna 

producera. Utbildningen är fortfarande treårig men har större inriktning på APL, vilket innebär 

praktik på arbetsplatsen, inte olikt lärlingsförfarande och mästarlärande. En annan viktig del i 

GY11 är möjligheten just till lärlingsutbildning, en ännu större del arbetsplatsförlagt lärande än 

med fokus på gymnasiegemensamma ämnen. GY11 ger inte yrkesutbildningseleverna med 

automatik högskoleförberedande kunskaper utan de är hänvisade till att aktivt söka de kurser som 

ger behörighet. 

 2.3 Sociokulturell påverkan 

Den sociokulturella skillnaden mellan yrkesutbildningen och högskoleförberedande utbildning är 

rätt markant i GY 11 reformen. Ferbe (2015 s.26) ordförande i IF Metalls fackförbund konstaterar 

att ”Det har gett gymnasiets yrkesutbildningar en stämpel av att vara ett alternativ för skoltrötta 
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ungdomar utan ambitioner”, i den antologi som Lärarnas riksförbund beställt i samarbete med 

Christer Isaksson. I och med det minskar även intresset för yrkes-förberedande studier hos de 

flickor som tänkt sig en utbildning där det skulle finnas en möjlighet att så småningom fortsätta 

studera på högskola.  

Säljö (2002) redovisar skillnader i det sociokulturella förhållandet och ramen för det 

sociokulturella förhållandet i byggbranschen är en betydande faktor för hur kvinnor tas emot. 

Förstår hon det kulturella språket, är hon en symbol, är hon ett hot mot den gemenskap som är 

fast förankrad i det maskulina? Säljö beskriver vidare det som ett kommunikativt förlopp där man 

finner en sociogenetisk förståelse av hur de fysiska redskap, begrepp och kommunikativa 

mönstren som utesluter kvinnor från byggbranschen kommit till. Det bottnar i det perspektivet att 

allt vårt sätt att kommunicera har betydelse för hur en gemenskap kommer till. Barnet lär sig 

genom att följa föräldrarnas mönster i ett interaktivt och kommunikativt förlopp, i skolan är det så 

att där lär läraren ut vad som eleven förväntas kunna. I arbetslivet återkommer lärandet att följa en 

kunnig person i en kontext där kommunikationen om innehållet är det väsentliga. Byggbranschen 

är lite speciell i det att språket och sättet att kommunicera med varandra utgår ifrån ett historiskt 

språkbruk där endast män fick förhålla sig till detta. Det är dock inte dagens byggnadsarbetare 

som är skuld till detta, de är dock bärare av detta och arvtagare till den strukturen. 

Lärandet i byggbranschen bygger mycket på ett lärandets sociala organisering där de fysiska, 

tekniska och teoretiska färdigheterna överförs till kommande generation. De som är bärare och 

överförare av kunskapen vill av naturliga skäl att dennes kunskap är den rätta. 

Utvecklingsframgångarna bygger på att de som är mottagare av kunskapen ser 

förbättringspotentialer i det som lärts ut. Nylund (2011 s.122) beskriver detta fenomen som en 

människas ”utvecklingszon”, en sorts utvecklingsfas i där ojämlikheterna i aktörernas kunskaper 

skall utjämnas, den mer kompetente skall överföra kunskap till den mindre kompetente. Kan 

liknas vid en guidning in i en speciell kulturs sätt att uppfatta en situation och företeelse. 

Utvecklingen bygger på att mottagaren av en kultur eller ett yrke har potential att förfina och 

förbättra metoden eller arbetssättet. 

Byggbranschen är en manlig kultur och med det också väldigt fysisk, tunga lyft, obekväma 

arbetsställningar och ofta väldigt smutsigt. För att yrket skall attrahera de kvinnor som skulle 

kunna tänka sig att arbeta med byggnationer så behöver branschen förändras vad avser ovan 

nämnda. 

Som lärare på byggprogrammet har man att förhålla sig till den verklighet som råder på en 
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byggarbetsplats, eleverna är beroende av att det som lärs ut är en något så när sanning i 

branschen. Branschens organisationer har å andra sidan en stor påverka hur utbildningen skall 

utformas. Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) är en riksorganisation som innefattar Sveriges 

Byggindustrier (BI) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads). De är remissinstans till 

de myndigheter som har att ta fram kursplaner och kursmål för byggprogrammens utbildningar. 

Om inte den organisationen tar ett stort omtag och tillsammans gör förändringar i arbetsätt och 

strukturer på sina arbetsplatser så kommer aldrig kvinnor att bli representerade i större 

utsträckning än idag. 

 

Vad jag konstaterat är att andelen kvinnliga studerande vid yrkesprogrammet Bygg och 

anläggning, som min studie riktar sig mot, har varit liten generellt och historiskt och de som valt 

att studera vid programmet har valt målaryrket. I min slutsats skall jag försöka formulera studiens 

sammanhang om varför.  

 

  3. Syfte  

Syftet med den här forskningen är att jag vill undersöka om varför de kvinnliga eleverna väljer 

måleriyrket framför de traditionella byggyrken såsom snickare, betongarbetare eller murare när 

deras inriktningsval skall ske. Att det är så, visar sig tydligt i den statistik som är framtagen av 

branschens företrädare. 

  3.1Frågeställningar 

 

 Hur tänker kvinnliga elever vid val av inriktning till åk 2 byggprogrammet? 

 Vad avgör valet av inriktning till åk 2 för byggprogrammet kvinnliga elever? 

  

 

  4. Genusperspektivet 

Olofsson (2000) visar på att kvinnor mycket väl kan arbeta i byggbranschen, med små 

förändringar utav arbetsmönster och arbetssätt. Trots att det inte krävs så stor omställning finns 

det ett outtalat motstånd i branschen mot att anställa kvinnor. Olofsson pekar på det i sin slutsats 

”att byggyrkena anses vara menade för män, även när krav på fysisk styrka saknas”(sid.2).  

                                                                                                                                                                                                                                                             



10 

 

Frågan om kvinnors vara i byggyrkena är och har varit ett problem som parterna på 

arbetsmarknaden, Sveriges Byggindustrier (BI) och Sveriges Byggnadsarbetareförbund 

(Byggnads) har försökt komma till rätta med under en lång tid. Byggnads har till och med startat 

ett kvinnligt nätverk som är menat att diskutera och komma med förslag på hur branschen skall 

kunna bli mer accepterande, när det gäller kvinnors möjlighet att arbeta i byggrelaterade yrken. 

Ett gott syfte kanske. Byggnads förbundsstyrelse består enbart av män och när andelen kvinnor 

med förtroendeuppdrag i regionsverksamheten är få så är det nog svårt för Byggnads att sätta 

dessa frågor högt på agendan. När BI skulle välja en ny styrelse i maj 2011 hade de förslag på ett 

antal kvinnor att välja mellan. Trots det valdes enbart män. 

För att kvinnor skall ha en möjlighet att få utöva ett yrke i byggbranschen så krävs det att de kan 

tränga igenom den ledarstruktur som är uppbyggd utav män under en lång tid. Cettner (2008) 

visar på kvinnliga civilingenjörer i Väg-och vattenbyggare branschen om de problem de har att få 

utrymme och samma möjligheter som män. Hennes studie visar att den historiskt manliga 

byggbranschen är tämligen oförändrad och konservativ. Kvinnor har traditionellt och historiskt 

sett varit delaktiga i byggnadsarbetet som bland annat så kallade ”brukssmäckor”, bärare av 

murbruk och tegelstenar till de som murade väggar. Det var bland de tyngsta arbetena som 

förekom (Sankt Eriks årsbok Stockholm 1978, s. 107-126).  

När branschen började med att mäta sina jobb så kallat ackordsarbete, i början utav 1900 talet och 

blev avlönade av deras prestation, fick kvinnorna lämna branschen för att istället övergå till att bli 

”byggstäderskor”.  

Diagrammet nedan visar statistik från Byggnads över kvinnor i byggbranschen där 

byggstäderskorna utgör 158 st, utav de 781 kvinnorna. Trots att branschen varit öppen för kvinnor 

sedan mitten av 1970 talet, är det förvånansvärt få kvinnor med en ålder runt 40 till 50 år, vilket 

borde ha varit fler om de börjat i byggbranschen vid 19-20 års ålder och kvarstannat som 

byggnadsarbetare. Det är en ganska stor andel yngre kvinnor mellan 18 och 21 år i diagrammet  
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.  

Ålder på kvinnor och antal i byggbranschen. Statistiken är hämtad från Svenska Byggnadsarbetareförbundets informationskanaler 

Gymnasieskolorna examinerar ca 4000 elever varje år från byggprogrammet och av dessa är det 

alltså endast 335, inkluderande måleriinriktningen, som är kvinnor. Det är ca 35% kvinnor av de 

totalt 502 som går ut målarlinjen. Hade trenden varit liknande på t ex. husbyggnadsdelen med 

inriktningar trä, betong, mureri, plåt och anläggning skulle antalet kvinnliga studenter vara ca 

1000!  

Tabellen visar avgångselever från årskurs tre 2012, hela riket och de inriktningsval som de tagit 

studenten i. 

 

Statistiken är hämtad från skolverkets hemsida över avgångna elever 2011-2012 

 

Byggkommissionen beställde 2003 en expertrapport utav Jan Ginsburg, frilansjournalist. 

Rapporten heter ”Skolan serverar gammal skåpmat i byggprogrammet” och är gjord i 

intervjuformat med lärare, vicedirektörer för stora byggföretag, yrkesarbetare samt elever på 

byggprogrammet. Under Ginsburgs samtal med företrädare för byggföretagen framkom ett 
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rekryteringsbehov inom 5-10 års med större rekryteringsbehov än vad gymnasieskolorna 

examinerar.  Rekryteringen kommer att behöva ske ur grupper som inte är representativa för den 

kår som finns idag och rekrytering kommer således att behöva göras bland kvinnor och 

invandrare s. 7 i Ginsburgs rapport. Det framkom också hos merparten hos de intervjuade att ”det 

vore bra med fler tjejer bland yrkesarbetarna” och förutom att ”det vore kul att ha något att titta 

på!”, skulle stämningen bli mer ”harmonisk och lugn” med fler tjejer beskrivs i rapporten. Men 

för att åstadkomma detta skulle förändringar krävas främst i arbetsprocessen och arbetsmiljön 

men även när det gäller slopandet av arbetstiderna med tidiga morgnar och införande av mer 

flexibel arbetstid, s. 8 i Ginsburgs rapport. 

  

Vid intervjuerna framkommer att arbetets art är sådant att kvinnor inte skulle orka med, och att 

man skulle förlora i konkurrenskraft med ett sänkt tempo, som en anpassning till kvinnors brist på 

manlig styrka. Kvinnor skulle bli förskräckta av de omklädningsmöjligheter och toaletter som 

byggbranschen har eftersom de har större krav på hygien än männen. Sådana här aspekter verkar 

vara skäl till att det inte finns fler kvinnor i byggbranschen än det gör. 

Cettner (2008) visar på ett liknande behov av nyrekrytering inom byggbranschen och dess 

problem med rekrytering. Stora pensionsavgångar gör att efterfrågan på arbetskraft kommer att 

eskalera. Branschföreträdare erkänner att de gärna vill rekrytera kvinnor till branschen för att 

dämpa den manliga dominansen. Trots detta har det varit och är svårt att locka kvinnor till 

branschen. De som trots allt anställts har varit svåra att behålla. Cettner (2008) hämtar en 

attitydsundersökning gjord av Byggchefsbarometern 2003 och som visar på att manliga chefer har 

ett stort motstånd till att anställa kvinnor.  

2005 gjordes en liknande attitydundersökning av Byggchefsbarometern som visar att åtta av tio 

byggchefer vill öka mångfalden i branschen vilket i så fall går stick i stäv med den tidigare 

undersökningen.  

2010 beställde branschorganisationen ”Byggcheferna” en undersökning av Novus opinion, 

angående effekterna av de olika kampanjer som pågått för att locka fler kvinnor till 

byggbranschen. Den visar bland annat att det trots ansträngningarna är det snarare tvärt om när 

det gäller kvinnor i byggyrkena. Undersökningen visade på att 47 % av de tillfrågade kvinnliga 

byggcheferna tycker att det finns hindrande attityder gentemot kvinnor i branschen och 36 % av 

de manliga cheferna är benägna att hålla med. Den främsta anledningen till att det är så få kvinnor 

är den tuffa jargong som råder i branschen, men en nästan lika stor anledning är kränkande 
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behandling och detta sammantaget gör att fler kvinnor slutar och söker sig till andra branscher. 

Den forskning som finns på området när det gäller kvinnor som söker sig till byggbranschens 

utbildningar är väldigt liten. Olofsson (2008) är en av de jag funnit som gjort studier över detta.. 

Berglund (2009) kom fram till att kvinnorna specialiserar sig till yrken som målare och elektriker 

och arbetar företrädesvis i reparations-och ombyggnadssektorn. Dessa två områden erbjuder 

dessutom specialutbildningar som kan leda till en bredare arbetsmarknad än den traditionella 

byggbranschmarknaden, Berglund (2009 s.73) hänvisar också till Bursell (1984) som konstaterar 

att ”byggnadsyrket är ett arbete som kräver fysisk styrka och som i och med manlighetskulturen 

fick sin näring vid arbeten långt hemifrån i en yrkesgemenskap som kräver sammanhållning och 

bjuder på utmaningar och strapatser”. Jag kan i mina efterforskningar konstatera, med de 

erfarenheter jag gjort under det här arbetet och under min tidigare yrkeskarriär, att byggbranschen 

är en värld för män och det kommer att krävas ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att bryta 

denna trend. 

 

Hjalmarsson & Kullgren (2012:3) belyser kvinnors dilemman i måleribranschen och om mina 

intervjuelever hade läst den innan sitt yrkesval hade nog utfallet blivit att de gjort ett annat val och 

rent av en annan gymnasielinje. De hade en föreställning om att det var lite lättare att arbeta som 

målare i förhållande till traditionella byggyrken såsom snickare, murare och betongarbetare.  

 

 

Problemen för kvinnliga målare beskrivs som många i rapporten och sådant som brist på 

omklädningsrum, synen på kvinnors brist på fysisk styrka, brist på toaletter med tvättmöjlighet, 

trakasserier och sexuella anspelningar från manliga byggarbetare runt omkring sig är mycket 

vanligt förekommande. Den sexualisering som kvinnorna berättar om i intervjuerna i rapporten 

gör att nervärderingen av dem förstärks. Bristen på tvättmöjligheter efter ett toalettbesök är oftast 

påfallande. Kvinnor betraktas inte som fullvärdiga yrkesmän just på grund av att de är kvinnor. 

Kränkande särbehandling och psykosociala arbetsmiljöproblem är mycket vanliga enligt 

rapporten och en kvinna med tårar i ögonen säger att; ”jag har slutat, jag orkar inte gå emot 

längre” Hjalmarsson & Kullgren (2012 s.20). 

 

Byggnads kvinnliga nätverk (BKN) som utgör ett urval av kvinnliga byggnadsarbetare i Sverige, 

träffas regelbundet i Byggnadsarbetareförbundets regi, för att diskutera frågor som berör just dem. 
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De gjorde en miniundersökning på nätverksträffen 2013 där kvinnorna har fått fundera över 

varför så få kvinnor söker sig till branschen och varför så många söker sig därifrån. Den främsta 

anledningen är att det är ”tungt och smutsigt”. Flickor som skall välja gymnasieutbildning vid 15 

års ålder vet inte om, eller tror inte, att byggprogrammet är ett alternativ. En anledning de tror 

avskräcker är skaderisken och den tuffa jargongen. BKN vill gärna komma ut på skolor och 

berätta för elever som skall välja gymnasieprogram om yrkesutgångar för andra yrken än målare. 

De vill också berätta om likheterna med måleribranschen vad avser arbetsmiljö och för att tvätta 

bort de fördomar som finns om byggbranschen.  

  5. Tidigare undersökningar 

Det finns en del forskning om yrkesprogrammens utveckling, Högberg (2009). Nylund (2011) 

Berglund (2009), men väldigt lite om kvinnor i yrkesutbildningarna. Ambjörnsson(2004) belyser 

gymnasietjejernas vardag på två olika gymnasieprogram med utgångspunkt ifrån elevernas 

mognad och hur de ser på varandra och på sig själva. Olofsson (2003) försöker beskriva faktorer 

som påverkar kvinnliga arbetare i deras val av yrke. 

Nylund (2011) visar på faktorer som stöder mina tankar om att utbildningspolitiska texter är 

beroende av marknadskrafter, som i min studie där (BYN) har stort inflytande på innehållet i 

byggprogrammets kursmål och planer. Lärare som utbildar måste förhålla sig till de styrdokument 

och läroplaner som auktoritativa texter vilka visar på styrkeförhållandet i samhällets sociala 

krafter. De läroplaner och kursplaner som arbetas fram under en viss ideologi styrs av vem som 

har makten i samhället. De är manifestationer av den dominerande ideologin.  De 

yrkesorienterande utbildningarna blir oftast ett uttryck för det jämviktsläge som råder mellan 

sociala krafter i samhället. Nylund (2011) visar också på att branschföreträdarnas makt över 

innehållet är stort och förskjuter makten över innehållet i kursmål och kursplaner till arbetslivets 

behov. Kontrollen från folkvalda och professionella minskar därmed. Risken med denna 

förskjutning är att eleverna får de nödvändiga kunskaperna för att kritiskt granska de egna 

kunskaperna. GY11 är den senaste reformen som präglats av en icke önskad skillnad mellan 

högskoleförberedande och yrkesförberedande utbildningar. I efterhand har man från makthavarna 

beslutat att elever på yrkesutbildningarna skall ges möjlighet och förutsättningar till att förberedas 

för en vidareutbildning. ”Konstruktionen fråntar då elever möjlighet till fördjupningar i 

yrkesämnena då de ämnen som ger möjlighet till högskolestudier tas från individuella kurser”. 

Nylund (2011 s.104), Nylunds avhandling visar vidare på det faktum att i de reformer som varit 
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när det gäller yrkesutbildningarna, är att det innehåll som funnits beskriver varierande 

föreställningar om vem eller vilka som skall utbildas till vad i olika tider. Utbildningarna är ofta 

en konsekvens av det maktförhållande som råder i samhället. ”Reproducering av instrumentella 

funktioner blir det rådande och inte jämlika förhållande och ett demokratiskt samhällsbyggande” 

Nylund (2011 s.119) 

Som en konsekvens av det orättvisa och ojämlika i GY11, har vårt gymnasium beslutat att de 

elever som går Vård-och Omsorgsprogrammet, får högskoleförberedande kunskaper i sina 

scheman från början, medan de som går Byggprogrammet inte får samma förutsättningar med 

automatik!  

Nylund (2011) beskriver en del i den reformen som aldrig blev av och som föregicks av en 

utredning, Statens offentliga utredning (SOU 2002:120) nämligen Gy07. I den föreslogs att elever 

som gick till högre studier innan 25 år skulle vara 50 % av kullarna. Yrkesutbildningarna skulle 

också breddas med åtta sektorer. Därefter skulle det ges möjlighet att välja olika 

specialinriktningar. Nylund (2011). 

 

Ambjörnsson (2004) belyser gymnasieflickors vardag på två olika gymnasieprogram med 

utgångspunkt ifrån elevernas mognad och hur de ser på varandra och på sig själva. Den ena 

gruppen elever går ett Studieförberedande program, Samhällsprogrammet och den andra gruppen 

går ett yrkesförberedande program, Barn-och Fritidsprogrammet. Ambjörnssons forskning visar 

på stora skillnader i hur feminina elever uppför sig och hur de upplever sin studiesituation. Den 

sociokulturella skillnaden är stor och eleverna i respektive program har, nästan alla, en social 

levnad med stora olikheter, skillnad i föräldrars studievana, social klasskillnad och boendemiljöer. 

Barn- och Fritidsprogrammet är ett yrkesförberedande program som har lågstatusstämpel och 

därför har ett elevunderlag från en lägre socialgrupp än Samhällsprogrammet. Det faktumet 

understryker den sociokulturella skillnad som yrkesprogrammen contra högskoleförberedande 

programs dilemman.  

Ambjörnsson, (2004) tar också upp den genetiska skillnaden mellan män och kvinnor som ett 

hinder för kvinnor att hävda sig. Ambjörnssons forskning visar att i ”genusproblematiken så tar 

flickor i tidiga tonår hellre ett avstamp mot de normer som anses vara kvinnlighet än att 

kvarstanna i ett tillstånd som varken är manligt eller kvinnligt”. De vill inte vara avvikande i 

mängden. Sid.17-20 
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Detta visar sig också i byggprogrammets manliga struktur. De flickor som söker sig till 

programmet får ofta ”hjälp” av pojkarna, en hjälp som de egentligen inte vill ha. Typexemplet är 

när en flicka ska bära en regel eller en bräda så kommer ofta en pojke fram och vill ”hjälpa” till. 

Den fysiska skillnaden kan vi inte göra något åt, däremot kan vi använda oss av andra arbetssätt 

och låta flickorna arbeta för sig. De klarar ofta de moment som skall göras utifrån kursplaner och 

mål. Däremot är det inte så konstigt om det blir en könsindelning i gruppen, då det är tonåringar i 

puberteten. 

 

Om Ambjörnssons forskning pekar på tjejers situation på gymnasiet så riktar Högberg (2009) 

”Motstånd och konformitet” in sig mot pojkar i deras yrkesutbildning och deras 

identitetsskapande relation främst till gymnasiegemensamma (gg) ämnen. Högberg (2009) ser ett 

tydligt mönster i hur eleverna på ett byggprogram agerar och hur de anser att gg ämnena inte har 

någon relevans för deras yrkesutgång. 

Ingen vill vara ”plugghäst” på byggprogrammet och de flickor som går detta program hämmas av 

den attityden, de undviker att studerar fullt ut då det anses fult att vara studiemotiverade, de vill 

inte ”sticka ut”. Eleverna är dock medvetna om att dåliga betyg i allmänhet kan anses som att de 

är obildade. Högberg (2009) visar på att elevernas betygsambition och det uttryck för skolarbetet 

som det ger, speglar ett genusmönster som i stort är generellt. Denna attityd är lika stor för flickor 

som för pojkar i Högbergs forskning. Den här slutsatsen har stor betydelse för om flickor vill söka 

till byggprogrammet. Naturligtvis hör flickorna det här i högstadiet när det är dags att söka till 

gymnasiet. I Höbergs studie finns det här att läsa om på sid.152-156. 

 

Berglund (2009) konstaterar i sina slutsatser bland annat att den schablonbilden om eleverna syn 

på teorikurserna på byggprogrammet är mest av ondo. Kärnämneskunskaper såsom religion, 

historia etc. inte har något större värde, däremot mattematik, svenska och engelska är ”nyttiga” 

kunskaper och kan accepteras. Byggbranschens påverkan på innehållet är också en faktor som 

Berglund konstaterar. Det material som används i yrkesteorin är en frukt av branschens önskemål 

och kan liknas vid ett koserverande av det traditionella sättet att bedriva byggnation på. 

Byggbranschen mäter den kvantitativa yrkeskunskapen där tidräkning i särskilt utarbetade mallar 

används. 

Yrkesutbildningen på gymnasienivå bygger på kvalitativ kunskap och därför finns det spänningar 

mellan byggbranschens krav på kvantitativ kunskap och skolans målsättning. Det finns också en 
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evidens för att de elever som hoppar av utbildningen har kravet på teoretiska kunskaper varit 

orsak till det. Med denna konsekvens så finns det en historisk utveckling i byggbranschen som 

lärlingsutbildningen idag ser ut. Det riskerar att konservera branschen med små möjligheter att 

utvecklas och gå vidare till andra utbildningar senare i livet. ”Endast 1,6 % av byggeleverna gick 

vidare till högskolestudier år 2008” Berglund (2009 s 209-214). Detta är fakta som gör att flickor 

avstår byggyrkesutbildningen då en fortsatt utbildningsmöjlighet är så begränsad med dagens krav 

på utbildning för livet är ett mantra som är sanning. 

 

  6. Arbetsmarknaden.    

Den arbetsmarknad som finns tillgänglig för de som utbildar sig till målare är i stor grad 

mansdominerad och redovisningar som finns för yrket visar på stor ojämställdhet. Rapporten 

”Jämställd kompetens i målaryrket-en utmaning” beställd utav Målarmästarna och författad utav 

Hjalmarsson & Kullgren (2012:3) undersöker hur den framtida kompetens-försörjningen ska 

hanteras. Rapporten visar i de intervjuer som gjorts att målaryrket egentligen inte är anpassat för 

kvinnor. Den kräver mycket fysisk styrka för att man ska kunna orka med arbetet. Rapporten visar 

också på att 30-40% av arbetskraften ska komma att bestå av kvinnor och om de kvinnor som 

utbildat sig till målare inte känner sig tillrätta i branschen, så känner branschen en stor oro för att 

yrket kommer att utarmas. Rapporten beskriver dock inte branschproblemet som könsproblem 

utan speglar den faktiska verklighet som råder. De manliga normer som råder och som försvårar 

och rent av utesluter kvinnor på ett oreflekterat och omotiverat sätt. Det finns också exempel på 

medvetna strategier för att utestänga och avstå anställning av kvinnor. Arbetarna som skall utföra 

måleriarbete och själva utförandet av arbetet är formade och anpassade till detta. 

 

Rapporten visar på hur företagarna ser på målaren som en fysisk och maskulin varelse med styrka 

och uthållighet för åtta timmars hårt arbete och som snabbt kan ta till sig yrkets sociala 

kodsystem. Könskodningen är starkt förknippad med män. Måleribranschen skiljer sig ingenting 

åt gentemot den traditionella byggbranschen med snickare, betongarbetare, murare och de olika 

yrkesgrupper som finns. Där råder också en manlig hegemoni som i stort utesluter kvinnor från 

branschen.  

 

De här komplikationerna som finns i branschen är inte något som mina intervjuelever över huvud 

taget känner till. Frågan är om vi som lärare skall informera de kvinnliga eleverna om dessa fakta. 
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Eller skall vi fortsätta utbilda dem till goda yrkesarbetare. För mig är valet självklart att fortsätta 

utbilda dem. Vi har inget ansvar för att få branschen att ändra sig utan vi får se till att de som vi 

utbildar, redan i utbildningens start får goda insikter i hur man kan agera för att se till att 

jämlikheten befästs. Vi bör också använda oss av verktyg som gör arbetet så lätt att alla, både 

svaga män och kvinnor kan utföra byggarbetena. Vi måste också se till att de kvinnor som vill 

utbilda sig till byggnadsarbetare, får goda APL platser där det är okej att vara olik. Det är viktigt 

att vi som lärare i alla forum talar om det här problemet, för branschen måste förändras så att de 

kvinnor som blir målare skall känna sig trygga och välkomna.  

 

  7. Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med strukturerad ansats Bryman (2008). Frågorna har 

varit likadana för alla intervjuade elever. Jag vill ha svar på frågorna som ställs om varför de 

väljer måleriutbildningen istället för att utbilda sig till snickare, betongarbetare eller murare   

I denna intervju har jag försökt att vara flexibel och låtit intervjueleverna fullfölja sina tankar 

enligt Bryman.  

Frågorna har varit en bas för intervjun med en hög grad av strukturering men standardiserade och 

eleverna har fått tagit ut svängarna i sina svar men där jag har försökt att hålla dem på banan och 

fokusera på det som jag vill ha svar på, när de tappat tråden. 

  

Valet av intervjuer enligt Bryman (2008) är att mina intervjuelever genom metoden, gör det lättare 

för dem att öppna sig och genom det ge mig en djupare uppfattning om deras tankar och åsikter 

om valet av yrke. Med denna kvantitativa metod vill man att intervjueleverna skall öppna sig så 

mycket som möjligt. Att ställa öppna frågor med utrymme för reflektion över egna uppfattningar 

har varit möjlig. 

De öppna frågor som ställdes gav möjligheter till följdfrågor så att en ökad förståelse för svaren 

kunde tolkas in. De svar jag fick gav vid handen att inga efterforskningar var gjorda av eleverna 

när det gäller t ex utslagning på grund av förslitningsskador eller hur yrkesarbetare upplever 

arbetet som tungt eller ansträngande. 

Jag kontaktade de flickor som gick på byggprogrammet och som hade valt måleri som 

yrkesutgång. Jag behövde inte göra någon presentation vem jag var då jag hade varit deras lärare 

under årskurs ett. Jag förklarade min avsikt med intervjuerna och gav dem ett papper med de 

frågeställningar som jag tänkte bygga min forskning på.  
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Antalet elever som intervjuades var 7 stycken och de går i årskurs två. Det har varit elever över 

tre terminer. Fyra elever i årskurs BA12 och tre elever i BA13. Alla intervjuade är flickor med 

ålder 16 till 18 år. De har alla kommit in på byggprogrammet som förstahandsval och har haft en 

ambition att fullfölja programmet. 

Jag förklarade också för dem att det material som jag samlar in är det endast jag som kommer att 

ta del av. De informerades också om att materialet är konfidentiellt och att de under intervjuerna 

har möjlighet att avsluta svarandet utan åtgärd och att det material som jag samlat in kommer att 

förstöras Leoni (2014 s.14) 

Flickornas bakgrund har varierat när det gäller bostadsort och familjesituation. De har alla klarat 

grundskolan med godkända betyg. 

 

  7.1 Urval 

Urvalet av intervjuelever var ganska enkelt och självklart, då jag arbetar på ett gymnasium med 

byggprogrammet som ett av fyra nationella program. Programmet erbjuder utbildning till 

plåtslagare, snickare, betongarbetare, murare, plattsättare och målare. En måleriavdelning med 

karaktärsämneslärare finns för målarelevernas utbildning. På måleriavdelningen finns mina 

intervjuelever. De elever som jag valde ut är också elever till mig och min fundering har varit; 

kommer eleverna att ha några tankar över om de skall vara öppna, ha några hämningar, tycka att 

det är ”skamligt” eller på annat sätt, ha tveksamheter om svarssanningen. Det på grund av en 

koppling till mig som lärare, men några sådana hämningar kunde jag inte utläsa vid 

intervjutillfället.   

 

 

 

  7.2 Genomförande 

Min metod har varit i intervjuformat och vi har befunnit oss i en, för eleverna, trygg miljö och vi 

har befunnit oss i skolan. 

Min empiri bygger till största delen på en kvantitativ strukturerad intervju med kvinnliga elever i 

årskurs två på byggprogrammet med inriktning mot måleriyrket. Den kännetecknas av en 

samtalsform i en, för eleverna, förtrogen miljö där deras upplevelser och tänkande inför valet av 

yrke är det väsentliga i min undersökning. Vi befann oss på skolans område, men i en miljö som 

var neutral utifrån bådas perspektiv. Mobilens inspelningsfunktion användes för intervjuerna och 
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som också godkändes av eleverna. Valet av inspelningsfunktion gjordes av den anledningen att 

mobiltelefonen inte är något okänt och obekvämt för eleverna. Kvale & Brinkman (2012) anser 

att metoden med inspelning är bra. Den gör att man kan fokusera på samtalet och att man efteråt 

kan lyssna på samtalet vid transkriberingen. Problemet kan vara om det händer något med 

mobilen så att inspelningen försvinner, det fördes också minnesanteckningar under intervjuerna 

för att kunna referera till. 

  7.3 Studiens kvalité 

En som beskriver två viktiga kriterier i forskningssammanhang är Bryman (2008 s.160) Han 

beskriver kriterierna som reliabilitet och validitet, båda två används vid både kvalitativ men också 

kvantitativ forskning. De är mått på stabiliteten vid både kvalitativ och kvantitativ forskning.  

Validitet skulle kunna översättas till äkthet och reliabilitet skulle kunna översättas till 

tillförlitlighet i en kvantitativ forskning och mitt resultat är väl både tillförlitlig och äkta i visshet 

om att väldigt liten forskning är gjord på området. Mina intervjuelever är utvalda på grund av sitt 

kön och av sina inriktningsval. Då det är elevernas egna tankar och åsikter som efterfrågas är 

forskningens validitet och reliabilitet hög. Dessa elever har vissa gemensamma drag i sina svar 

vilket kan påvisa att svaren kan representera en större grupps åsikt i frågan och säkerställa 

reliabiliteten hos svaren. 

  

 8. Etiska övervägande enligt vetenskapsrådet 

Forskning skall bedrivas utifrån etiska överväganden enligt vetenskapsrådet. 

Forskningen har ett stort ansvar gentemot samhället och dess medborgare. Beskyddandet av 

enskilda medborgare som deltar i forskningen, forskningen skall ej heller utsätta enskilda 

medverkande för skada eller kränkning. Kravet för detta kallas för individskydd och är 

grundläggande för de etiska övervägandena. 

Det finns fyra krav som är allmänna inom forskningen. Informations-, konfidentialitets-, 

samtyckes- och nyttjadekravet. Elevernas medverkan har varit frivilligt och insamlingen av 

material har skett genom inspelning och de har informerats om att de får sluta svara på mina 

frågor när helst de vill utan några konsekvenser. Eleverna är avidentifierade och ingen kan veta 

vems om sagt vad utom de själva. 

Är mitt resultat och elevernas svar att beteckna som reliabla Bryman (2001) i den mån att 

flickorna har svarat sanningsenligt på mina frågor eller har de agerat på ett sätt som de tror att jag 

har velat? Det är en frågeställning som jag har ställt mig.     
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  9. Resultat  

Det får anses att svaren som erhålls ger en någorlunda rättvis bild med god evidens över hur det 

ser ut på de olika gymnasierna i Sverige. Med samtal med företrädare för andra yrkeslärare i 

Sverige, på olika konferenser, så ger de en samstämmig bild över kvinnors yrkesval på sina 

respektive skolor. I min studie så har jag läst rapporter och tagit del av forskning om kvinnor och 

deras yrkessituationer i byggbranschen och det jag dystert konstaterar är att det inte kommer att 

bli lätt för de kvinnor som tagit studenten som målare, i min studie. Det har varit ett spännande 

arbete där jag som yrkeslärare har läst andras arbeten i denna fråga som har blivit mycket större 

än jag trodde från början. 

Bekymmer, problem med sexuella anspelningar, manlig jargong, svårighet att passa in i en manlig 

struktur och en sluten värld, är synpunkter som speglat de arbeten som jag tagit del av och som 

egentligen inte har med min studie att göra. Det har dock varit till hjälp för mig i min roll som 

lärare att se till så att vi inte konserverar och för denna tradition vidare i vårt arbete. 

Så vill jag här delge er de transkriberade svar som jag erhållit i mina intervjuer med flickorna. Det 

skall inte gå att utläsa vem som svarat vad i de här svaren då jag har uteslutit vissa svar som direkt 

kopplats till eleven. 

 

  9.1 Elevernas egna svar 

Den första som jag intervjuade;  

Jag valde byggprogrammet för att jag va skoltrött och ville ha ett jobb direkt efter skolan och snickare är väl lite för tungt. Jag hade tagit reda 

på lite om skillnaden mellan målare och snickare men mamma tapetserade hemma i huset som vi köpte. Då tyckte jag att det verkade roligt så 

men jag hade inte läst så mycket om snickeri men vi provade på det i ettan och då tyckte jag att det verkade tungt. Jag har märkt nu under 

tiden att det är minst lika tungt att vara målare som att vara snickare. Jag valde måleri för att jag dels tyckte det verkade lite lättare men också 

för att jag tyckte det verkade roligare och att man kan få jobba tillsammans med andra tjejer.. 

 

Nummer två; 

Jag är mer pojkaktig av mig och tycker mera om att måla och bygga och så det va byggprogrammet som verkade bäst. Jag tycker om att måla, 

det är också några tjejer på skolan som valt det men det va inte därför som jag valde måleri det va för att jag tycker det va roligare. Hade fler 

tjejer valt snickeri så kanske jag hade valt det, nu blev det lite grupptryck också. Men jag valde inte måleri på grund av det utan för att jag 

verkligen ville det. Men hade det varit några fler tjejer som valt snickeri så hade jag nog funderat ett varv till innan mitt val. 

 

Nummer tre; 

Jag tyckte att det programmet verkade roligast av alla programmen, jag vill inte sitta still och jobba utan jag vill röra på mig och arbeta med 

händerna. Jag tänkte välja plattsättare först men sen kände jag att det lutade lite mera åt måleri, varför vet jag inte exakt, det va det som va 

roligast och det finns fler tjejer som är målare. Det fanns mer i byggprogrammet som va kul men som jag inte skulle kunna tänka mig att 

jobba med hela livet, mureri t ex. Det va kul just då men inte ett helt yrkesliv. Lärarna förklarade när man kom till de olika stationerna vad det 
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innebar att vara t ex murare och när jag kom till måleri så förklarade dom vad det innebar och så vidare, så jag tycker att dom förklarade 

skillnader. Jag har hört att det finns bergsprängare och allt möjligt så det hade jag lite kännedom om. Men det va måleri som jag ville gå.  

 

Nummer fyra; 

Jag tycker om att jobba praktiskt, jag har alltid tyckt om att måla och hålla på med händerna. Jag hade flera alternativ men jag hade bestämt 

mig från första början. Jag tittade bara på praktiska linjer och hade betyg för att komma in. Jag hade bestämt mig för att bli målare men när 

jag fick prova på plåt då höll jag på att ändra mig för det tyckte jag va roligt och hade jag inte kommit in på måleri så hade jag valt plåt. Jag 

har gjort rätt val och är jätte nöjd. 

 

Nummer fem; 

Jag valde byggprogrammet för att jag ville göra något med händerna och inte sitta på något kontor. Jag valde måleri för att jag tycker det är 

roligare än snickeri. Det hade inget med att göra att det inte finns så många tjejer i byggbranschen utan det är inte min grej bara. 

Jag läste aldrig något om yrkena inför valet utan mitt mål va just att bli målare. Jag va inte själv på bygg utan första dan va vi typ sex stycken 

men två tre stycken hoppade av direkt.  

 

Nummer sex; 

Jag valde byggprogrammet för att från början visste jag inte riktigt vad jag ville men det var inga som påverkade mig, däremot sa jag till mina 

kompisar att jag skulle vilja gå byggprogrammet och mina kompisar skrattade och trodde väl inte riktigt på mig. Därför sökte jag, kom in och 

tyckte det var roligt och jag har valt rätt, men kommer inte att stanna vid ett gymnasiebetyg utan kommer att fortsätta plugga till 

byggingenjör. Att jag valde måleri var mer en slump eftersom jag skall fortsätta plugga, däremot stod det mellan måleri och mureri eller plåt 

men jag valde måleri i sista minuten bland annat för att mina kompisar valde det och känner så här i efterhand att det också blev rätt. 

 

 

Nummer sju; 

Det är en linje som man kan få jobb efter skolan direkt, man behöver inte vidareutbilda sig om man inte vill. Jag vet inte varför jag valde 

måleri men det kändes som det är större chans att få jobba tillsammans med andra tjejer, det känns som det skulle vara jobbigare att hamna på 

en byggarbetsplats med bara en massa killar på, dom kanske tycker att jag som tjej inte skulle klara av de arbetsmoment som finns på en 

byggarbetsplats. Att måleri i alla fall är lika tungt som övriga byggjobb var jag medveten om när jag började på bygg och gjorde mitt 

inriktningsval till måleri. 

  9.2 Sammanfattning av elevernas svar  

1 ”Vill jobba med händerna” 

Flera av intervjueleverna bekräftar pragmatismen av sitt yrkesval, de vill ”arbeta med händerna 

och inte sitta på något kontor”. Någon är ”pojkaktig”, någon vill ha ”jobb direkt efter gymnasiet”. 

Det fanns en tendens att skoltröttheten lyste igenom i flera utav deras svar. Föräldrar hade 

tapetserat hemma och väckt intresse samt att flera tjejkompisar valde måleri, alltså kan ett visst 

grupptryck också skönjas i deras yrkesval. Det fanns en del alternativ till måleri t ex. 

betongarbetare, snickare, plåtslagare, plattsättare eller murare men slutvalet blev måleri. Fastän att 

de ville jobba med händerna i ett byggyrke så ville de inte blanda sig med de killar som är 

snickare eller murare utan tron på att få arbeta med andra kvinnliga målare var större inom den 
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kategorin. Vi diskuterade arbetsmiljön i målarbranschen som en förlängning av det konstaterande 

att de ville arbeta med händerna, så visade det sig att de hade på känn att det kunde vara tungt 

men inte lika tungt som att vara till exempel snickare. Utslagningen på grund av 

förslitningsskador är i stort lika med övrig byggbransch. Leoni (2014 s.24) 

 

11 ”Roligaste programmet” 

En synpunkt som genomsyrade valet till byggprogrammet och sedermera till målare, var att det 

var det roligaste programmet. Inte så mycket ”plugga” och linjen är praktisk, med möjlighet att få 

jobb efter avslutade studier. Visserligen så tycker de flesta att mattematik, svenska och engelska är 

bra att kunna som ett ”nödvändigt ont” och som Högberg (2009) också beskriver 

byggprogrammets elevers inställning till gymnasiegemensamma ämnen. Några av flickorna hade 

tankar om att någon gång i framtiden kanske bli tvungen att byta yrke eller att studera vidare och 

därför såg de som nödvändigt att lägga energi på gymnasiegemensamma ämnen. De flesta hade 

tjejkompisar som valt byggprogrammet. Där kunde man skönja ett visst grupptryck för valet, de 

var i allmänhet rätt medvetna om att yrket är tungt men inte lika tungt som till exempel snickare. 

Leoni (2014) har i sin studie konstaterat att de kvinnliga målare som hon intervjuat har upplevt en 

stress och arbetsmoment som är tunga och slitsamma. Arbetsmomenten har kunnat göras med 

enklare med hjälpmedel men den manlighet och ackordshets som finns stoppar dessa metoder. 

 

 

 

111 ”Information om yrkena” 

De flesta eleverna fick sin information om de olika yrkesutgångar under de ”rotationer” som 

genomförs på byggprogrammet. Under ett antal veckor fick eleverna prova på de olika yrkena i 

skolans lokaler, de hade ingen praktik på företag det första året utan yrkeslärare undervisade i de 

olika yrkena i ”skarpa” miljöer, med att snickra, mura, göra plattsättningsövningar, gjuta med 

betong, pröva plåtslageri och prova på målaryrket. Vid frågan om det var någon utav eleverna 

som tagit reda på något innan gymnasievalet, så var det en som gjort en undersökning via 

arbetsförmedlingens hemsida.  Där fanns det ett datoriserat test som visade vilken linje som 

passade, utifrån de svar som eleven gav.  

Någon hade fått reda på vad det handlade om via den gymnasiemässa och det öppna hus som 

gymnasiet anordnade, innan det var dags att välja. Eleverna hade också använt sig av internet i 
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sökandet efter utbildningar som var tänkbara. Någon hade frågat sig fram via sin studie och 

yrkesvägledare på grundskolan om programmen som fanns. De flesta hade vid intervjun inte 

ångrat sitt gymnasieval, utan trivdes med det val som gjorts och såg det som en möjlighet till att 

få ett bra betalt arbete efter studenten. 

 

1111 ”Övrigt” 

Jag hade innan intervjuerna med eleverna, sökt fakta om målares yrkesvardag och jag hade letat 

efter kvinnliga målare som skulle kunna ha gett mig en bild av hur deras arbetssituation ser ut 

idag. Det har inte gått att göra då det inte finns några kvinnliga målare i den närhet jag sökt i, som 

velat svara på mina försök till kontakt. 

Jag hade vi min ansats till dessa intervjuer funderingar om huruvida eleverna skulle svara på mina 

frågor, utifrån de svar de trodde att jag ville ha. Eller om de skulle svara samvetsgrant. Jag talade 

med dem om detta och förklarade att jag inte ville ha friserade svar, utan att de skulle svara utifrån 

deras egna känslor och erfarenheter. De är också informerade om den sekretess som råder vid 

sådana här intervjuer och det går inte att utläsa vem som svarat vad i svaren. Eleverna hade lätt 

för att sätta igång med att svara på mina frågor och det var inte ofta jag behövde styra in dem på 

rätt spår. Jag avslutar med en mening som en av eleverna uttryckte sig.” Det här är bara tre år av 

mitt liv och jag vet ju inte om jag vill göra något annat efter det här”. 

 

  10. Diskussion 

Det jag tycker ha varit positivt under intervjuerna var flickornas välvilja att ställa upp och att de 

besvarade mina frågor utan att ifrågasätta. Det som också framkom var att de tyckte 

frågeställningarna var relevanta och lätta att besvara. Miljön som vi befann oss i var välbekant för 

dem och de kände sig bekväma. De elever som jag valde ut var också elever till mig och min 

fundering har varit, kommer eleverna att ha några tveksamheter och fundering över om de skall 

vara öppna, eller på annat sätt ha tveksamheter om svarssanningen, på grund av en koppling till 

mig som lärare.  

Frihet att utföra sitt yrke för kvinnor i byggbranschen är en viktig faktor, det visar traditionen på 

och Olofsson (2003) har i sin rapport och studie, i intervjuer med kvinnor fått samma resultat. Det 

är inte alltid som frihet är kopplat till frihet att göra vad man vill utan mer till att handla om en 

rörlighet i yrkesutövandet. ”Frihet, självständighet tillsammans med yrkesstolthet och kamratskap 

Olofsson, (2003 s.5)  
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I Olofsson (2003) studie så är det gymnasieeleverna som upplever att det finns ett stort motstånd 

hos andra elever och vuxna för deras yrkesval. Jag har vid mina intervjuer inte uppfattat det som 

att eleverna har mött sådana tendenser när de deltagit i APL verksamheten. Olofsson möter en 

annan syn hos elever som är något äldre och kommit in i byggbranschen som vuxenstuderande 

eller med annan yrkesbakgrund. Gymnasieeleverna som valt yrkesutbildningen har bland 

kamrater upplevt åsikter som att de sökt bygg enbart för att det finns killar där. Det är inte en 

uppfattning jag fått hos mina elever, däremot har några den egna uppfattningen att de är lite 

pojkaktiga. 

Yrkesutbildningen historiskt visar på avhopp från byggutbildningarna rent generellt och Olofsson 

(2003) konstaterar att det hoppade av totalt 290 elever år 1998 och inom den gruppen var det 

mellan 10-20 kvinnor som bytte studieväg. Trots att det är procentuellt fler kvinnor som byter 

studieväg så är det ändock flest avhopp hos männen.  

Olofsson (2003) beskriver också problemet med att hitta handledare på de APL platser som skall 

ge eleverna yrkesutbildning på arbetsplatserna. I och med att det inte finns tid för att ta hand om 

eleverna på ett sätt som är menat, så blir det ofta städning och handräckning som eleverna får 

träning i. Detta är likadant för våra elever idag som det var i slutet på -90 talet trots att skolverket 

numer kräver att en handledare skall gå en särskild handledarutbildning i skolverkets regi. 

Som jag tidigare skrivit så är byggbranschen en manlig hegemoni, Med hegemonisk maskulinitet 

menas de patriarkala strukturerna som ger män rätt att ha en högre position i samhället, status 

och större utrymme i förhållande till kvinnor. Hegemonisk maskulinitet grundar sig i att män har 

kontroll, är behärskade och oberoende. Leoni (2014 s.5). Så man kan se att måleribranschen till 

stor del sluten för kvinnors intrång på den arbetsmarknaden genom en struktur som inte lämpar 

sig för kvinnor. De arbetsplatser som trots allt låter kvinnor träda in, är ofta arbetsplatser som är 

av karaktären reparation och ombyggnad och av lite enklare art Olofsson (2003). Där är arbetet 

oftast inte så kallat ackordsarbete eller prestationslönearbete utan små arbetslag med en lite mer 

jämställd attityd. Måleriyrket verkar till stor del i en bransch med sådana arbetslag. Det skulle 

kunna vara i en sådan miljö som kvinnorna känner sig bekväma i och därför söker sig dit. 

Forskningen visar dock på ett stort avhopp från målaryrket Hjalmarsson & Kullgren (2012). Det 

skiljer sig inget från den övriga byggbranschen. En annan orsak som jag har tankar om kan 

påverka yrkesvalet är att skolans miljö, där den traditionella byggyrkesutbildningen till snickare 

och murare sker, är en stor hall med en rätt ”murrig” miljö. Det är gråa väggar, höga ljud från 

maskiner och rätt ofta ergonomiskt obekväma arbetsställningar för kroppen. Det är också rätt 
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tungt att arbeta där med lyft av och bära virke, murbruk, murstenar och tunga maskiner. Tunga i 

förhållande till elevernas fysiska förmåga. När eleven skall göra sin rotation i måleri så kommer 

de in i en ljus, vackert målad och inte så ”murrig”, som ovan beskriven miljö. Den miljön 

upplever jag skulle kunna påverka de kvinnliga elevernas val och om det står och väger mellan 

murare, snickare eller målare så är det en inte så lite viktigt faktor, hur de upplever yrket i den 

miljö de befinner sig i.  

 

Yrkesutbildningens dilemma när det gäller kvinnors sökande till byggprogrammet kan vara att 

den sociokulturella skillnaden mellan yrkesutbildningen och högskoleförberedande utbildning är 

rätt markant i GY11. Ferbe (2015 s.27) konstaterar att intresset minskar för yrkesutbildningar 

generellt efter den reform som uteslöt yrkesutbildningselever, med automatik, en möjlighet att 

studera vidare på högskola. I och med det sjönk även intresset för studier hos de flickor som tänkt 

sig en yrkesutbildning, där det finns en möjlighet att så småningom fortsätta studera på högskola. 

Det är också ett kostaterande som jag ser på vår skola där andelen kvinnliga elever på 

byggprogrammet har sjunkit och är endast en á två elever, de har också valt måleri som sin 

yrkesutgång. 

 

 

  10.1Arbetsmarknadens förutsättningar. 

Den arbetsmarknad som finns tillgänglig för de som utbildar sig till målare är i stor grad 

mansdominerad och den redovisning som finns för yrket, visar på stor ojämställdhet och 

rapporten Hjalmarsson & Kullgren (2012) är gjord för att undersöka hur den framtida 

kompetensförsörjningen ska hanteras. I den visar de intervjuer som gjorts att målaryrket 

egentligen inte är anpassat för kvinnor utan kräver mycket fysisk styrka för att man ska kunna 

orka med arbetet.  

Olofsson (2003 s.11) har i sina intervjuer med yrkesarbetande kvinnor i byggbranschen tagit del 

av ”oskrivna regler”, kvinnor skall inte sticka ut hakan och ha synpunkter på hur arbetet skall 

utföras, det är en attityd som förekommer bland alla yrkeskategorier och som inte främjar 

kvinnors yrkesval. Olofsson citerar en kvinnlig byggnadsarbetare ”Om jag varit kille hade jag 

varit en erfaren kille med pondus. Idag är jag erfaren och har pondus bland mina arbetskamrater 

men arbetsledare har ofta svårt att ta råd och rådfråga mig. Och ju högre upp de sitter, desto 

mindre de känner mig och desto mer prestige blir det om jag säger något som inte passar”. Detta 
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understryker den manliga hegemonin i branschen. 

 

  11. Slutsats 

Jag har i min studie sökt efter anledningen till varför våra kvinnliga elever på byggprogrammet i 

Nyköpings gymnasium söker sig till inriktning måleri istället för till de övriga byggyrkena som 

erbjuds.  

Intervjuresultaten visar på en tydlig vilja hos flickorna till att vilja bli hantverkare. Deras 

okunskap inför det faktum att utslagningen i målarbranschen är stor tycks inte spela någon roll 

inför yrkesvalet. 

De anledningar som jag finner vara av störst vikt och som de flesta svar jag sammanfattar under 

intervjuerna är att: 

 

Eleverna vill arbeta med händerna i ett yrke som är hantverksmässigt men inte i en 

situation där det till största delen är manliga yrkesarbetare. 

Eleverna tror att det är störst chans till att få arbeta med andra kvinnliga yrkesarbetare i 

just måleribranschen. 

 12. Vidare forskning 

 Det finns mycket forskning om och omkring skola och skolverksamhet, men mina 

efterforskningar om just könsroller inom den begränsning som jag har hållit mig till, har varit 

liten. Jag har efterhört med andra yrkeslärare i sammanhang där vi har träffats i till exempel 

konferenser som arbetsmarknadens parter har bjudit in till. Hur det har stått till med, när det gäller 

andelen kvinnor som söker sig till måleri? Vilken anledning och det har visat sig att eleverna sökt 

sig till måleriyrket av samma slutsats som jag har dragit. Det har klart framgått att de kvinnor som 

sökt byggprogrammet och där skolan erbjuder måleriinriktning, har kvinnorna sökt sig till den 

inriktningen.  

 

Jag är fortfarande nyfiken på de här frågorna och skulle vilja fortsätta att studera bygg-branschen 

och se hur den skall kunna vända det faktum att kvinnor söker sig från byggyrkena istället för att 

söka sig till den. Branschen behöver kvinnorna, dels för att vi lever i ett jämlikt samhälle men 

också så att den kan närma sig en hälsosam arbetsmiljö vad avser utvecklande av ergonomiska 

arbetsmetoder. Där tror jag att kvinnorna har mycket att lära männen. 
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Det skulle vara intressant, att om något år, göra en ny intervju med de flickor som jag har följt 

under detta arbete. Mest för att se om deras yrkesval var det rätta, om de har fått en annan 

uppfattning om yrkets karaktär och de risker som yrket har.  
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”Brukssmäckan - en kvinnlig grovarbetare” Sankt Eriks årsbok Stockholm 1978, 

 

Byggnads kvinnliga nätverk (BKN) 

 

Cettner Annika (2008) licentiatuppsats ”Kvinna i byggbranschen – civilingenjörers erfarenheter ur 

genusperspektiv) Luleå tekniska universitet 

 

Ferbe Anders ordförande i IF Metalls fackförbund ”Kompetens för framtiden” antologi beställd av 

Lärarnas riksförbund distribution@lr.se 2015 

 

Genuspraktika för lärare en skrift som har författats av Bettina Berg för lärar-förbundets räkning 

Lärarförbundet 2006-10 Tryck Grafisign Nordiska AB 

 

Ginsburg Jan (2003)  ”Skolan serverar gammal skåpmat i byggprogrammet” Byggkommissionens rapport 

 

Gymnasieskola 2010 (GY11) 

 

Hjalmarsson Maria & Kullgren Carina (2012:3) Hur svårt kan det vara?  Jämställdhet i måleribranschen 

Högskolan Väst 
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Högberg Ronny (2009) Motstånd och konformitet Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i 

relation till kärnämnena LiU Tryck, Linköping 2009 

 

Leoni Sara (2014)”Måleribranschen fångad i maskulinitetsnormens bur?” En kvalitativ studie om 

kvinnliga målares upplevelser av risker och säkerhet i arbetet” Södertörns högskola 2014 

 

Läroplan för gymnasieskolan (Lgy70) 

  

Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) 

Nielsen Klaus & Kvale Steinar (2000) ”Mästarlära” Lärande som social praxis Studentlitteratur AB 

Lund 

 

Nylund Mattias (2011) Yrkesutbildning, klass och kunskap, En studie om sociala och politiska 

implikationer av innehållets organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års 

gymnasiereform Örebro university 2013 Tryck Örebro universitet, Repro 08/2013 

 

Olofsson Barbro (2000) ”Kvinnor och män i byggyrkena- en jämförande studie” 

Byggkommissionen rapport 

 

Olofsson Barbro (2003) ”Byggbranschen en möjlighet för kvinnor” Byggkommissionen rapport  

 

Säljö Roger (2000) Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv Norstedts (Bokförlaget Prisma) 

Stockholm tryckt hos ScandBook, Falun 2010  

 

Skollagen (2010:800) med lagen om införande av skollagen (2010:801) Norstedts Juridik Tryckt 

Hansaprint Oy, Vanda, Finland 2014 

 

Svenska Byggnadsarbetareförbundets informationskanaler 

 

Statens offentliga utredning (SOU 2002:120) 

 

https://pure.ltu.se/ws/files/989666/acettner.pdf 

 

https://www.ledarna.se/Press-Opinion/Pressmeddelanden1/Pressmeddelanden-arkriv/Varannan-byggchef-

tycker-att-arbetsvillkoren-gor-det-svart-att-rekrytera-kvinnor/  
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http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Arbetsskada 

 

http://www.byggcheferna.se/pressrelease/drygt-var-tredje-kvinnlig-byggchef-har-kant-sig-krankt-pa-

jobbet/ 

 
 

Bilaga1 

Frågorna som ställdes till flickorna var följande:  

Varför valde du byggprogrammet och hur tänkte du vid ditt inriktningsval? 

Varför valde du måleri som inriktning? 

Var det någon som förklarade skillnaderna mellan de olika yrkesutgångarna och påverkades du av 

någon att göra ditt val? 

Hade du läst någonting om de olika yrkena på byggprogrammet innan du valde linjen och 

därigenom kunnat göra dig en uppfattning om arbetsmiljö, skador etc.? 

 

Bilaga2 

Information Samtycke och Etik 

Per Hultberg arbetar som yrkeslärare i Södermanland och studerar vid Linköpings Universitet för 

att bli behörig lärare. Våren 2012 inleddes arbetet med C-uppsatsen. Undersökningen kommer att 

genomföras med intervjuer. De som ställt upp är elever som är av kvinnlig kön och för att de har 

valt nationellt program inom byggprogrammet. Jag har intervjuat eleverna med följande 

frågeställningar: 

 1. Hur tänker ni kvinnliga elever vid val av inriktning till åk 2 byggprogrammet? 

 2. Vad avgör ert val av inriktning till åk 2 för byggprogrammet? 

 

Mitt arbete och dess resultat kan komma att publiceras, främst till förmån för andra studenter som 

kommer att studera på samma område. Svaren på intervjuerna och all insamlad data kommer att 

behandlas konfidentiellt och inga identifierbara personuppgifter redovisas i texten. Eleverna fick 

information om att alla frågor de har rörande arbetet med C-uppsatsen, kommer att besvaras och 

deras medverkan var frivillig och de kunde när som helst avbryta intervjun utan någon som helst 

konsekvens. 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Arbetsskada
http://www.byggcheferna.se/pressrelease/drygt-var-tredje-kvinnlig-byggchef-har-kant-sig-krankt-pa-jobbet/
http://www.byggcheferna.se/pressrelease/drygt-var-tredje-kvinnlig-byggchef-har-kant-sig-krankt-pa-jobbet/

