
Nakna brudar på väggarna i byggbodarna, en 
jargong om att män ska vara starka och hårda, 
kvinnor hör hemma i köket och rasistiskt 
klotter. Det finns många stereotyper som 
målar upp en bild av hur hantverkarbranschen 
ser ut. Frågan är om stereotypen är sanning, 
eller om det är en utdaterad schablon som är 
på väg att suddas ut.

Rasism och 
sexism i en 
machokultur
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Hantverkarbranschen ar-
betar hårt med att änd-
ra snacket och attityden 
bland arbetarna. Flera pro-
jekt har startats av fackliga 

organisationer för att belysa problemen 
och hitta lösningar. Samtidigt har perso-
ner som drabbats av fördomarna, som så 
länge cirkulerat på arbetsplatserna, börjat 
höja sina röster. Det verkar som att hant-
verkarna själva börjar tröttna, och att det 
är dags för en förändring.

Natalie Westermark är 28 år gammal 
och har jobbat inom måleri sedan hon 
tog studenten. Sedan två år tillbaka är hon 
tjänstledig från måleriet. Nu jobbar hon 
som förtroendevald och åker bland an-
nat ut till skolor och föreläser. För henne 
var yrkesvalet självklart, redan innan hon 
började på gymnasiet. Mycket tack vare 
att hon fått hjälpa till hemma vid renove-
ringar och att hon fått hjälpa bonuspap-
pan, som är snickare.

– Jag har alltid gillat att jobba med 
kroppen, berättar hon för Byggnorden.

– På gymnasiet fick man ju prova på 
många olika hantverksyrken, men jag visste 
hela tiden att det var måleri jag skulle välja.

I första skolan hon gick på var hon en-
sam tjej, men den skolan hade ingen in-
riktning mot måleri. När det det vat dags 
att börja rätt inriktning fick hon därför 
byta skola och i den klassen var nästan 
hälften tjejer. Utan att riktigt kunna peka 
på någon direkt anledning varför, berät-
tar ändå Natalie att klimatet och attityden 
mellan skolkamraterna på den nya skolan 
var mer jämställd.

– På första skolan kunde killarna typ 
säga ”tjena snygging”. Det behöver väl 
kanske inte vara något, men i längden blir 
det ju inte så trevligt, säger hon.

– Då ses man ju som någon som är lite 
mindre värd. Man känner sig som ett ob-
jekt.

Sexism och jämställdhetsfrågor var 

dock än så länge inget hon tänkte så 
mycket på. Det blev annorlunda när hon 
kom ut i det riktiga arbetslivet. I de olika 
yrkesgrupperna inom hantverk finns det 
en viss jargong. Den är så tydlig bland ar-
betarna, att det är omöjligt att inte se den. 
 
Vanligt med sexuella trakasserier
Natalie berättar att det ofta förekommer 
sexuella trakasserier på arbeten. Hon vitt-
nar om att det oftast kommer från andra 
yrkesgrupper än målare, som snickare och 
elektriker, men att alla branscher är drab-
bade. Till exempel kommentarer och klot-
ter, där folk skriver saker direkt riktade till 
de få tjejer som är på arbetsplatserna. 

– Det blir obehagligt. Om någon skri-
ver att han gärna skulle stoppa in den i mig 
och någon skriver 
under att han också 
skulle vilja det, blir 
det automatiskt att 
man ser sig över 
axeln, säger hon.

– Eller när jag 
har stått på knä och 
jobbat, så går de 
förbi och säger att 
jag ska svanka. Så skulle de aldrig säga till 
de manliga kollegorna.

Hon räknar upp flera exempel på sex-
istiska kommentarer och gester som kol-
legor riktat mot henne. När hon och en 
manlig kollega tog en kort rast, satt de på 
golvet mitt emot varandra. Han frågade 
om tyckte att det var otrohet om två per-
soner sitter och onanerar mittemot var-
andra. Han sa åt henne att hon var ”trå-
kig och löjlig”, när hon gick till ett annat 
rum för att hon inte ville byta om framför 
honom. Samma man ville också ”hjälpa” 
henne när hon stod på en stege och må-
lade.

– Han tog tag i mina vader. Smekte 
dem och sa att de var vältränade.

Till slut gick hon till chefen och sa att 

hon inte ville jobba med den mannen nå-
got mer. De behövde inte flytta på honom, 
men bad dem att se till så att hon slapp 
hamna på samma bygge med honom nå-
gon mer gång. Hon sa inte varför, bara 
att hon mådde dåligt av att jobba med 
honom och att han inte betedde sig bra. 
Ändå hamnade hon på samma bygge som 
honom, när det var dags att åka till ett 
nytt ställe. Chefen menade att det fanns så 
många andra på arbetet, så slapp hon vara 
ensam med honom behövde hon väl inte 
oroa sig.

– Det dröjde kanske en timma innan 
vi var ensamma i rummet. Det var riktigt 
obehagligt. Men han hade väl gjort flera 
saker, för han fick ändå sparken till slut.

Det är inte bara kollegor som begår 
sexuella trakasse-
rier. Chefen som 
Natalie vände sig 
till när hon blev 
utsatt, visade sig 
inte heller vara helt 
oskyldig. Ett ex-
empel var när han 
skulle köpa in nya 
arbetsbyxor. Hon 

fick ett par som hon specifikt sagt att hon 
inte ville ha, men han sa att det var flera 
som sagt att de var väldigt bekväma. Hon 
provade dem, och kunde väl hålla med om 
det. Han pratade i telefon med en försäl-
jare, men hon gick ut för att visa honom. 

– Hans kommentar var att jag var ”sex-
ig” i dem. Det kändes så förnedrande, 
man känner sig som ett objekt, berättar 
hon.

– Det kändes extra förnedrande för att 
jag nästan garanterat har träffat personen 
som han pratade med. De brukar ju kom-
ma ut till arbetsplatserna.

”Ingen vågar säga något”
När Natalie hade jobbat på firman i drygt 
ett halvår var det dags för julfest. Mitt 

emot henne satt platschefen och till höger 
satt firmans VD. Under hela kvällen fick 
hon skamliga förslag från chefen, som 
hela bordet hörde. Hon var 23 år gammal, 
han var nästan 50.

– Han frågade om jag ville att han skul-
le ge mig fontänorgasmer, men ingen re-
agerade. VD:n vände på huvudet och låt-
sades som att han inte hörde. Jag blev så 
jävla besviken, berättar hon.

– Efter var det flera som kom och frå-
gade hur jag mådde, men då var det ju 
redan försent! Skadan var ju redan skedd!

Det var inte bara hon som blev utsatt 
den kvällen. Chefen försökte kyssa Nata-
lies andra kvinnliga kollega, trots att hon 
puttade bort honom. Då försökte kolle-
gorna dra undan tjejen och sa åt henne att 
hon inte borde vara i närheten av honom 
för att det kunde sluta illa. 

– Det var som att de tyckte att det var 
hennes fel, fast det var han som betedde 
sig jävligt dåligt.

Varför gjorde ingen något?
– Jag tror inte att folk vågade. De var 

väl för rädda för att få sparken eller något. 
Det var ju chefen som betedde sig mest 
illa, och han hade ju en stor maktposition. 

Natalie började säga ifrån mer och mer 
och så småningom började hon även en-
gagerade sig fackligt. Då fick hon höra att 
kollegorna inte tyckte om att arbeta mend 
henne längre. Man påstod att hon var il-
lojal och spred lögner och att hon inte var 
lika bra på arbetet längre. 

– Det var väldigt intressant att höra, 
med tanke på att de var helt nöjda innan 
jag började att säga ifrån, skrattar Natalie.

– Dessutom så var det ju deras ansvar 
att jag skulle utvecklas, eftersom jag var 
lärling.

Innan hon slutade fick hon veta att ”så-
dana som hon” inte hade i branschen att 
göra och att hon aldrig skulle få ett jobb. 
Något år senare gick firman i konkurs och 

Natalie  Westermark har blivit utsatt för sexuella trakaserier flera gånger under tiden hon har 
arbetat som målare. Trots det, älskar hon yrket och är nöjd med sitt yrkesval.
Foto: Stina Mathiesen

”Han ville ge 
mig orgasmer...
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Natalie hade börjat jobba på en ny firma, som hon trivdes mycket 
bättre på. 

Den nya firman hade en kvinnlig ägare och klimatet var 
mycket mer jämställt.

– Jag vet inte om det var för att om man gav kränkande kom-
mentarer till en kvinnlig anställd där så skulle det indirekt vara 
som att kränka chefen. Man respekterade varandra på ett annat 
sätt iallafall, det var mycket bättre stämning.

På väg bort
Idag är det två år sedan Natalie började jobba fackligt. Hon trivs, 
men saknar själva målandet. Andelen tjejer som är målare har 
ökat sedan hon var klar med sin utbildning, men än så länge är 
bara en tiondel av målarfackets medlemmar kvinnor, om man 
ser till samtliga arbetsgrupper. Ser man till åldersgruppen 18 till 
25 är cirka en fjärdedel kvinnor, men efter det minskar andelen 
drastiskt. 

Till en början är det många som spelar med och ”skämtar till-
baka”. Man lurar sig till att bli van vid ”skämten” och tycka att de 

är okej, bara för att de oftast inte är så många som ifrågasätter. 
Natalie tror att det är lättare om man svarar med ett ”lilla gubben”, 
för då känns det kanske som att man tagit tillbaka kontrollen över 
situationen.

Hon berättar att många väljer att byta yrke efter de fött barn. 
Inte för att det är mer fysiskt jobbigt, utan pressen blir för stor 
psykiskt och man orkar inte gå tillbaka. 

– Man orkar inte längre. Fysiskt går det bra, men att behöva 
säga ifrån och känna sig nedvärderad för att man är kvinna, det 
blir också jobbigt efter ett tag.

Sexism är inte det enda problemet, gamla könsstereotyper är 
fortfarande djupt rotade. Som kvinna blir man ständigt ifråga-
satt. ”Orkar du verkligen bära det där?” och ”sitter du verkligen 
bekvämt nu, ska jag hämta en pall?”. Män blir istället påminda om 
att inte visa för mycket känslor och att de alltid ska vara starka.

Vad säger du till dem som tycker att jargongen är något som 
man ”får tåla” om man ska arbeta i branschen?

– Att nej, så är det inte alls. De flesta tycker inte att det är ro-
ligt, det är något som är på väg bort.

Enzo Costa är 23 år gammal och 
är förtroendevald till skydds-
ombud på sin arbetsplats. Han 
har jobbat som byggstädare i 
nio månader. När han började 

jobba på byggen förekom rasistiska utta-
landen och ”skämt”, men han trodde att 
det rasistiska klimatet skulle vara värre än 
det faktiskt var. 

–  Mestadels är det personerna som har 
de rasistiska åsikterna som hörs mest, be-
rättar han för Byggnorden.

– Går du in i ett rum med tjugo per-
soner och två uttrycker sig rasistiskt men 
ingen säger ifrån, så tror du ju automatiskt 
att alla tycker så. Även om ingen håller 
med, så är det få som vågar säga ifrån! Det 
är få som vågar stå upp för varandra och 
en stor brist på civilkurage.

Även om det inte är många som uttalar 
sig rasistiskt på arbetsplatserna, berättar 
Enzo att det är väldigt vanligt att personer 
klottrar rasistiska ord runt om på bygge-
na. Det rasistiska klottret riktar sig mot 
grupper, medan det sexistiska klottret är 
mer personangrepp.

–  Det har riktat sig direkt mot tjejer 
som jobbar på bygget. Jag tycker att det är 
jätteallvarligt, säger han.

– En del låter det stå, men när jag säger 
till så håller folk med och undrar varför 
ingen tagit bort det.

Meningar som ”skicka hem alla invand-
rare” eller smutskastningar av firmor som 
anställer människor från andra kulturer, 
är inte alls ovanligt. Firman Enzo jobbar 
på har anställt personer med olika etnisk 
bakgrund. Enzo berättar att det per auto-
matik ofta blir så att de som pratar samma 
språk umgås i samma grupper, men att 
alla kan jobba tillsammans. 

– Man blir ju placerad på olika arbets-
platser efter kompetens, så ibland blir det 
så att man hamnar med folk som man inte 
pratar samma språk som. Men det går bra 
ändå, man hittar sätt att kommunicera, 
berättar han.

Enzo Costa jobbar som byggstädare och är förtroendevald till skyddsombud.
Foto: Stina Mathiesen
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Enzo säger att det är vanligt med gene-
raliseringar av olika etniska grupper. Man 
påstår att en grupp är lata, en annan är 
sämre på att jobba och en tredje vet inget 
om säkerhet och är därför knäppa efter-
som de tar för stora risker.

– Man reflekterar inte över att andra 
kommer från en annan typ av arbetsmil-
jö, där det exempelvis inte finns samma 
arbetsskydd, säger han.

– Istället för att konstruktivt integrera 
dem i skyddsarbetet, så skämtar man och 
avhumaniserar dem.

Under en period skedde det rasistiska 
och sexistiska klottret mer frekvent på 
bygget än det gjort tidigare.

Runt omkring på arbetsplatsen stod 
det rasistiska slagord, bland annat var det 
någon eller några som ritade hakkors i 
hissarna.

Han vet inte om det var för att huvu-
dentreprenören gick ut med lappar om 
att det är strängt förbjudet med rasistiskt 
och sexistiskt klotter, eller om de tog fast 
personerna som gjorde det, men till slut 
avtog det. 

– Samtidigt hörs det talas om huvu-
dentrepenörer som tjänar pengar på bil-

liga kontrakt med företag med utländska 
arbetare. I sånt fall blir det hyckleri att 
vara mot rasism som huvudentrepenör, 
säger han.

Rasism grundar sig i ekonomin
Enzo menar att mycket av rasismen grun-
dar sig i ekonomiska frågor. Det handlar 
dels om lönedumpningar, där arbetarnas 
lön får sota för att timpriserna är mycket 
billigare jämför med svenska företag. Det 
har även förekommit olyckor, på grund av 
att de utländska firmorna köpt in billigare 
och sämre material än de svenska firmor-
na. Folk tycker att invandrarna ”kommer 
hit och tar våra jobb”, eftersom utländska 
firmor ofta anlitas på grund av att de är så 
mycket billigare. 

– Någon måste betala, och det är dem 
som inte kan sina rättigheter, säger han.

På så sätt kan han nästan förstå var-
för folk inte vill ha mer invandring. Han 
säger att de flesta som tycker så tidigare 
har röstat rött, men nu vänder de sig mer 
åt ett annat politiskt håll. Det handlar 
egentligen om en protest mot politikerna,  
missnöjet och rädslan för att mista jobbet 
fångas inte upp någonstans, och då riktas 

det mot den snabbast tänkbara lösningen.
– Men det är ju företagscheferna som 

man ska vända sig mot och ställa högre 
krav till, inte de här stackars människorna 
som bara vill ha jobb, säger Enzo.

– Sverige står dessutom inför en bygg-
boom, man lägger inte resurser till det. 
Det förlorar alla på, för vi behöver fler ar-
betare.

Om de utländska företagens arbeta-
re skulle ha samma rättigheter och löner 
som de svenska arbetarna, skulle inte kon-
kurrensen se likadan ut. Arbetarna skul-
le leva och jobba på mer lika villkor, och 
färre personer skulle riskera att fara illa på 
arbetet.

Enzo berättar mer om hur han tror att 
byggbranschen skulle kunna få ett trev-
ligare klimat. Exempelvis införandet av 
sex timmars arbetsdag. Han menar att det 
skulle innebära en radikal förändring för 
arbetarna, både socialt och arbetsmiljö-
mässigt. 

Genom att ägna en halvtimma eller en 
och en halv timmas arbetstid till utveck-
lande aktiviteter och att göra saker till-
sammans, så skulle tror han att man kan 
utveckla arbetslaget och få bort både ra-

sistiska och sexistiska fördomar. Det skul-
le bidra till bättre laganda och samman-
hållning på arbetsplatsen, vilket i längden 
också skulle kunna bidra till att arbetet 
blir mer effektivt och väl utfört.

Engagemang gör förändring
Han fortsätter förklara att han inte ser 
arbetsplatserna som isolerade delar av 
samhället, utan något som får samhället 
att rulla. Om man jobbar tillsammans, på 
lika villkor, rullar det på bättre. Han tror 
också att den rasistiska andan faller till-
baka desto fler människor som visar so-
lidaritet, exempelvis mot personerna som 
är i flykt.

– För några veckor sedan när man bör-
jade tala mer om flyktingkatastrofen, var 
folk insatta men det var ingen som hade 
en lösning. Men när folk började samla in 
pengar och demonstrera, så blev folk mer 
solidariska, säger han.

– Om människor visar att det går att 
förändra, att det går att vara solidariska, 
så sprids det till arbetsplatserna. Först 
var folk väldigt skeptiska, med det civila 
engagemanget så har det blivit mer öppet 
och människors attityd ändras.
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