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Förord 

 

Jag vill tacka mina respondenter för att de ville dela med sig av sina upplevelser av att arbeta som 

målare. Jag vill även tacka min handledare för vägledning och stöd i arbetet med uppsatsen. Till sist vill 

jag även tacka mina vänner och familj som stöttat mig och gett mig goda råd i arbetet med uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Den här uppsatsen handlar om hur normer, förväntningar och traditioner inom måleribranschen styr hur 
målare handskas med säkerhetsfrågor i sitt arbete. Syftet är att studera kvinnliga målares upplevelse av 
säkerhet och risker i måleribranschen. Valet av ämne grundar sig i hur jag på nära håll fått följa en 
familjemedlems arbete inom måleribranschen och oron jag känt över att risker och säkerhetsfrågor inte 
verkade tas på allvar av fackförbund, företagsledning eller kollegor. Detta upplevde jag som 
anmärkningsvärt då en målares arbete tar plats i en ofta smutsig och farlig miljö som följaktligen kan 
vara skadlig för hälsan. Jag har intervjuat tre målare och deras svar tyder bland annat på att de är 
bekanta med risker inom måleribranschen och att säkerhetsfrågor från företagsledning, kollegor tas på 
varierande allvar. Respondenterna ger uttryck för att bli motarbetade av kollegor och arbetsledare när de 
vill måna om den egna säkerheten.  

Jag har studerat mina resultat i ljuset av genusteorier, maskulinitetsteorier och minoritetsteorier. De 
slutsatser jag dragit från min studie är att målarens kropp står i centrum i arbetet då den används som ett 
verktyg i likhet med en målarpensel. Respondenterna måste dessutom handskas med kvinnofientliga 
yttringar från de aktörer som de interagerar med i arbetet. Denna kvinnofientliga attityd, visar tidigare 
forskning, får många kvinnor att lämna branschen. Mina resultat ger mig en bild av en bransch med lågt 
i tak när det gäller samtal om risker och säkerhet och en trång norm om hur en målare ska vara. Min 
studie ger en bild av att maskulinitetsnormen begränsar det fria samtalet när det gäller risker och 
säkerhet i arbetet för målare.  

Nyckelord: Målare, normer, kropp, säkerhet, risker, kvinnofientlighet 

 

 

Abstract  

This essay is about how, norms, expectations and traditions within the painting industry has an influence 
on the way painters deal with security issues in their labor. The purpose with this essay is to study 
female painter’s experiences of security matters and risks within the painting industry. The choice of 
theme of essay is based on the working life experiences in the painting industry of one of my family 
member´s. I felt worried about the painting union, managers of the painting enterprise and colleagues of 
my family member’s lack of interest regarding security matters. I found this attitude regarding security 
matters remarkable when knowing how dangerous and dirty the working environment is for painters and 
how high the risks of getting injured are.  

I have studied my results from my interviews in the light of gender, masculinity and minority theories. 
The conclusions I have made from my study are that a painter’s body is seen as a tool just like, for 
example, a brush. Security – and risk issues are not seen as priorities in my respondents working 
environments, these issues rather tend to get counteracted by colleagues and managers. My respondents 
also have to deal with the misogyny their working surroundings express. This misogynist attitude, show 
early studies, forces a great amount of female painters to leave the painting industry. My study gives me 
the notion of an industry with a narrow discussion climate when it comes to security and safety issues 
and a narrow norm about how the ideal painter is.  

Keywords: Painter, norms, body, safety, risks, misogyny 

 

 



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Att arbeta som målare innebär att arbeta fysiskt. Ofta är arbetet tungt och utförs i dammiga miljöer med 
hälsofarliga partiklar i luften. Mina resultat ger mig en bild av en bransch med lågt i tak när det gäller 
samtal om risker och säkerhet och en trång norm om hur en målare ska vara. Jag har intervjuat kvinnliga 
målare som, på grund av mansdominansen i måleribranschen, är i minoritet. De vittnar om ett motstånd 
mot dem på grund av deras könstillhörighet eftersom att de inte passar in i bilden av hur en målare ska 
vara. Normer, förväntningar och traditioner inom måleribranschen styr hur målare handskas med 
säkerhetsfrågor i arbetet. Mina resultat tyder på att användandet av säkerhetsutrustning ofta förknippas 
med svaghet vilket leder till att många målare undviker att använda den. Normen tvingar därför ofta 
målarna att vistas i hälsofarliga arbetsmiljöer trots dagens moderna säkerhetsutrustning och lagar och 
regler gällande säkerhet. 

Nyckelord: Målare, normer, kropp, säkerhet, risker, kvinnofientlighet 
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1. Inledning  

Att arbeta som målare är detsamma som att utsätta sig för risker då man arbetar i en dammig miljö och 

ofta från olika höjder. Att arbeta från en höjd kan leda till fall, vilket statistiken visar, är den vanligaste 

arbetsolyckan inom måleribranschen. Måleribranschen är en relativt liten bransch med runt 20 000 

utövare med olika inriktningar. Av dessa 20 000 målare består de kvinnliga målarna av cirka 4, 5 %.  

Jag valde att skriva min C-uppsats om det här ämnet när en familjemedlem till mig började arbeta som 

målare. Jag insåg vidden av faran familjemedlemmen befann sig i, inte på grund av risk för exempelvis 

förslitningsskador, fallolyckor eller sjukdomar orsakade av att ha andats in farligt damm, utan på grund 

av hennes företagslednings och arbetskamraters attityd i förhållande till dessa faror. Det blev helt enkelt 

uppenbart att det farliga i arbetet till störst del bottnade i hur arbetslagen och ledningen såg på och 

hanterade säkerhetsfrågor. Jag ville därför titta närmare på branschen för att se om detta var något som 

bara min familjemedlem hade oturen att råka ut för eller om fler målare kunde vittna om samma 

attityder till säkerhetsfrågor i arbetet. 

För att bekanta mig mer med måleribranschen och för att annonsera efter respondenter gick jag med i 

målarnas fackförbunds Facebooksida på hösten 2013 och har följt sidan i mer än sex månader. 

Målareförbundet har cirka 15 500 medlemmar och Facebooksidan har cirka 1 500 medlemmar och 

administreras av representanter från förbundet. Sidan uppdateras ofta av dess användare men de ämnen 

som behandlas är ofta av annat än facklig karaktär. Medlemmarna lägger upp kommentarer om 

vardagliga ämnen som inte är relaterade till måleriet, och kommentarerna leder ofta till långa 

diskussionstrådar. De politiska trådarna har ofta en hård ton med rasistiska uttalanden, då de ofta blir en 

diskussion mellan sympatisörer till Sverigedemokraternas parti och dess motståndare. Förutom 

rasistiska inslag präglas sidan av en sexistisk jargong som ofta gestaltas av så kallade ”fräckisar”, det 

vill säga historier som ofta använder sig av kvinnoförnedrande beskrivningar för att roa läsaren. 

Förutom ”fräckisar” läggs med jämna mellanrum bilder med kvinnoförnedrande innehåll upp som har 

samma innehåll som ”fräckisarna”, även dessa med intentionen att roa sin publik. Andra bilder som 

läggs upp på sidan, som jag reagerat på, gestaltar målare i farliga arbetsställningar. Dessa brukar ofta ge 

upphov till roade kommentarer och sällan till upprördhet över riskerna, vilket jag hade förväntat mig i 

ett fackligt forum. Exempel på några av bilderna har jag bifogat i en bilaga till uppsatsen för att läsaren 

ska få en inblick i det allmänna diskussionsklimatet jag beskrivit. Det var nämligen till viss del detta 

klimat som väckte mitt intresse för att titta närmare på målares arbetsmiljö. Jag funderade kring vad en 

institution som ett fackförbund gav för signaler till sina medlemmar när rasism, sexism och ett oaktsamt 

arbetssätt inte togs på allvar.  
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Min familjemedlems bild av sin arbetsmiljö, Målareförbundets diskussionstrådar och den forskning om 

måleribranschen jag tagit del av ger mig anledning att ana att det möjligen finns en idealbild av hur en 

målare ska vara. Om idealbilden exempelvis är en vit, heterosexuell, stark man är det möjligen en 

förklaring till den stundtals rasistiska, homofobiska och sexistiska jargong som kan råda inom 

måleribranschen.  

Ingen lever i ett vakuum och så inte heller måleribranschen, därför försökte jag lyfta blicken och se om 

de tendenser jag uppfattat signaler om även kan finnas i andra delar av samhället. Detta för att om 

möjligt utröna om det samhälle måleribranschen befinner sig i kan bidra till att upprätthålla vissa normer 

inom branschen.  

Det finns indikationer om en dödsföraktande inställning inom måleribranschen vilket får mig att dra 

paralleller till sagor, skönlitteratur, filmer och andra medier där hjälten ofta har en central plats. Behovet 

av att hylla hjälten har även kommersiella bolag plockat upp, till exempel anordnar TV4 varje år galan 

Svenska Hjältar. Galan delar ut pris till personer som exempelvis satt åt sidan sin egen säkerhet för att 

rädda, en ofta för dem, okänd person. Det verkar finnas ett behov i samhället av att hylla personer som 

riskerar sitt liv och sin hälsa för något som i stunden anses vara viktigare.  

Ett annat exempel på hyllning av personer som riskerar sin hälsa och sitt liv är en dokumentärfilm som 

visades på Sveriges Television nyligen. Den handlade om tiden när fotografiet ”Lunch 250 meter 

ovanför havet” togs. Det kända svart-vita fotografiet är från New Yorks 1930-tal och föreställer 11 

byggnadsarbetare som sitter på en järnbalk högt ovanför staden. Dokumentärens speakerröst citerar 

Roosevelt i början av filmen när han säger ”Vi har inget att frukta, utan fruktan själv” och speakerrösten 

menar att de elva 11 byggnadsarbetarna blir en illustration av den nordamerikanska presidentens ord.  

En författare, som skrivit om byggnadsarbetare under bland annat New Yorks 30-tal, intervjuas i filmen 

och beskriver hur dessa män sågs som hjältar. Männen levde i två verkligheter, när de var uppe på 

järnbalkarna ansågs de vara hjältar och när de gick av sitt arbetspass blev de istället osynliga för 

allmänheten. Författaren berättar även hur byggnadsarbetarna sällan stannade länge i branschen då de 

antingen omkom eller blev allvarligt skadade.  

	  

Påverkan från samhället i stort genom hyllningar av hjälten och aspekter som hög risk för arbetsskador, 

en till synes sexistisk, rasistisk och dödsföraktande bransch med en snäv idealbild av målaren väckte 

mitt intresse för att titta närmare på hur målaren på individnivå upplever sin arbetsmiljö. Jag ville 

komma målares arbetsvardag närmare genom att höra hur de resonerar kring sin arbetsmiljö när det 

gäller aspekter kring säkerhet och risker.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Jag vill förstå hur olyckor, tillbud och arbetsskador kan uppstå inom måleribranschen trots att det finns 

ett tydligt regelverk kring säkerhet och specialdesignad säkerhetsutrustning för olika situationer som 

borde begränsa de olyckor, tillbud och arbetsskador som ändå sker varje år.  

Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur normer påverkar målares sätt att förhålla sig till 

säkerhet. Jag kommer att undersöka om det finns ideal, föreställningar och traditioner som påverkar hur 

man förväntas vara som målare.  

Måleribranschen är en bransch med manlig dominans som länge dragits med ett dåligt rykte om 

kvinnomotstånd. Därför är det särskilt intressant att titta närmare på hur en utsatt minoritet handskas 

med den eventuellt starka bilden av hur en målare ska vara, det vill säga en bild som en kvinna 

eventuellt inte passar in i.  

 

Mina frågeställningar är:  

– Finns det normer som hindrar målare från att skydda sig på ett tillfredsställande sätt 

 i sin arbetsmiljö?  

– Hur upplever kvinnliga målare dessa normer, ger det dem mindre eller större utrymme att agera enligt 

rådande säkerhetsföreskrifter? 

 

 

2.1 Avgränsningar 

Jag har valt att intervjua fyra personer, med motiveringen att det antalet intervjuer antagligen skulle ge 

mig ett fullgott material att arbeta utifrån. Men jag har samtidigt varit öppen för att intervjua fler 

personer ifall jag under arbetets gång skulle ha upplevt att jag inte nått en mättnad i mitt material. 

Antalet personer som blivit intervjuade är hållbart på så sätt att jag kan få en överblick över svaren och 

se mönster i dem, något som hade varit svårt i det fall jag intervjuat fler personer. Därför är antalet 

respondenter som jag till slut intervjuade ett bra omfång för den forskning som jag bedrivit (Trost, 

2010:143).  
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Undersökningen begränsas till att studera hur kvinnor upplever sin arbetsmiljö när det gäller säkerhet 

och risker. Då detta är en kvalitativ studie och jag enbart intervjuar fyra kvinnliga målare gör jag 

däremot inte anspråk på att dra generella slutsatser som är giltiga för hela gruppen av kvinnliga målare. 

Utan har snarare ambitionen att ge en inblick i just mina respondenters upplevelser till läsaren. 

I måleribranschen tillämpas lärlingssystemet vilket innebär att det ute i de olika måleriverksamheterna 

finns många lärlingar. Jag valde dock att i mitt urval av målare intervjua de målare som var klara med 

sin lärlingsutbildning och som hade varit verksamma som målare några år. Denna avgränsning gjorde 

jag för att en lärling fortfarande är under utbildning och därför inte har samma erfarenhet av yrket och 

måleribranschen som en målare som är klar med lärlingsutbildningen har. 

Jag kommer i min uppsats att resonera kring säkerhet och risker i måleribranschen utifrån mina 

respondenters upplevelser och vad som står att finna i den litteratur som berör ämnet. Jag kommer då att 

intressera mig främst för hur respondenterna ser på säkerhet. I och med att upplevelser av arbetsmiljön 

är i fokus kommer jag inte att ge några beskrivningar av rådande policys, säkerhetsföreskrifter eller 

liknande som berör måleribranschen.  

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Genus - och maskulinitetsteori 

Jag kommer att använda mig av teorier som berör normer om kön för att gestalta hur dessa aspekter kan 

påverka arbetsmiljön när det gäller säkerhet och risker inom måleribranschen.  

Måleribranschen är en könssegregerad bransch, där majoriteten av de som arbetar inom branschen är 

män. Genusteoretisk forskning är därför relevant att titta närmare på eftersom den handlar om 

könsnormer och hur dessa normer tar sig uttryck i sociala sammanhang. Därför kommer jag i följande 

stycke gå igenom olika författares resonemang kring normer om kön som är relevanta i relation till 

måleribranschen.  

Judith Butler är en nordamerikansk filosof som tidigt diskuterat genus. Hon har bland annat tagit 

inspiration av Foucaults verk angående sexualitet, texter som för övrigt inspirerat många 

genusteoretiker. Judith Butlers teorier i relation till måleribranschen är särskilt intressanta eftersom att 

hon talar om hur normer om kön och könsroller hela tiden återskapas. Hon menar alltså att dessa normer 
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inte är något som människor föds med utan könsrollerna bekräftas under hela livet genom de situationer 

vi går igenom och de människor vi möter.  

Så här utvecklar hon sitt resonemang kring genus som en norm. ”Om genus är en norm, är det inte 

samma sak som en modell som individer försöker efterlikna. Det är tvärtom en form av social makt som 

skapar fält av begripliga subjekt, och ett maskineri genom vilket genusbinariteten inträttas” (Butler, 

2006:65). Hon talar här om social makt och om ett maskineri som ständigt arbetar för en genusbinaritet, 

det vill säga två kön: kvinna eller man.  

Kön är något vi ”gör” hela tiden menar Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson (2003). ”I alla 

relationer och möten med andra människor, på våra arbetsplatser, i skolor och privatliv, slipas våra 

bekönade liv” (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:17).	  

En persons kön är inget vi kan blunda för utan det är något som vi bär med oss och måste relatera till 

oberoende av dag eller tid på dygnet, menar författarna.  

 

Vi verkar, enligt dessa ovanstående genusteoretiker, alltså lägga stor vikt vid att dela upp könen i två 

kön och dessutom ständigt vara medvetna om vårt kön. Yvonne Hirdman (1988) talar även om något 

som hon kallar för könsmaktsordningen. Det är en definition som visar på att vi inte lever i ett jämställt 

samhälle utan i ett samhälle där kvinnor och män anses ha olika värde och som lever under olika villkor. 

Könsmaktsordningen innebär att manligt och kvinnligt bör hållas isär och att mannen är normen som 

representerar vad som är normalt och allmängiltigt. Man ska enligt Hirdman (1988) se 

könsmaktsordningen som en struktur som underordnar kvinnor i relation till män och som fungerar som 

en ram runt människors liv som de hela tiden måste förhålla sig till.  

 

Genusteoretikernas resonemang är intressanta att spegla i maskulinitetsteoretikers teorier när det gäller 

exempelvis en mansdominerad bransch som måleribranschen. Raewyn Connell är en sociolog som gjort 

stort intryck inom maskulinitetsforskningen. Hon talar om något som hon kallar för hegemonisk 

maskulinitet (2008).	  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. De får heller inte ha något 

släktskap till de föreställningar som finns om vad det innebär att vara kvinna. Connell (2008) menar att 

det finns flera typer av maskuliniteter exempelvis anses vissa män vara problematiska och andra män 

anses vara goda. De goda männen behåller sin starka position i samhället genom att peka ut andra män 

som farliga eller ofullkomliga. De goda männen får utrymme att, om så med våld, försvara samhället 

från de onda och som några sorts krigare mot det onda blir dessa män sedda som hjältar. Eftersom att 
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männen i maktposition ses som goda personer som skyddar resten av samhället mot de onda männen ses 

deras maktposition som nödvändig. Och på grund av detta kommer deras övertag över kvinnor i 

skymundan och ses som ett nödvändigt ont (Connell, 2008).  

När det gäller just maktpositioner har måleriyrket traditionellt ansetts vara ett yrke som tillhör 

arbetarklassen, vilket då följaktligen positionerar målarna i lägre rang än vissa andra män i samhället. 	  

	  

Etnologen Jesper Fundberg (2011) har även han tittat närmare på normer som rör maskulinitet. I hans 

doktorsavhandling i etnologi Kom igen, gubbar!: om pojkfotboll och maskuliniteter får vi konkreta 

exempel på Connells diskurs kring maskulinitetsnormer. Fundberg (2011) rör sig i en värld där bara män 

har tillträde och han tittar närmare på hur deras sätt att interagera ser ut. Fundberg (2011) reflekterar 

bland annat över hur de unga fotbollspojkar han intervjuar har svårt att beskriva sig själva. Han upplever 

att pojkarna innan intervjun med honom aldrig behövt reflektera över vilka de är och att de därför har 

stora svårigheter att beskriva sig själva. Fundberg (2011) menar att det inte finns någon diskurs om dem 

som de behöver förhålla sig till. Det vill säga det finns inte ett samtal i samhället eller i de sfärer de 

kommit i kontakt med som fått dem att reflektera över sig själv. Pojkarna är en del av normen och de har 

aldrig tidigare behövt förklara eller försvara sig själva gentemot någon. Däremot beskrev de sig själva 

genom att uttrycka vilka de inte var, de var inte kärringar, bögar eller invandrare (2011:184). Fundberg 

visar i sin avhandling på att visserligen tillhör pojkarna ”rätt” kön men om de gör något som anses vara 

fel i sina kamraters eller ledares ögon, om de fegar ur, då är de kärringar. Det kvinnliga, det 

homosexuella och invandrarna är alltid någon annan och inte sällan något som är förknippat med något 

negativt. 	  

 

 

3.2 Minoritetsteorier 

När det gäller utsatta minoriteter som lever sida vid sida med en förtryckande majoritet är det intressant 

att reflektera kring hur minoriteten ser på sig själv och på sin omgivning. I den här uppsatsen handlar 

den utsatta minoriteten om kvinnliga målare. Hur agerar minoriteten för att klara av situationen, 

använder de sig av särskilda strategier för att göra livet drägligare när de försöker skydda sig mot 

majoritetens förtryck?  
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Den amerikanska sociologen, historikern och människorättsaktivisten W.E.B. du Bois (Young, 2000:45) 

talar om något som han kallade för det ”dubbla medvetandet”, med det menar han hur afroamerikaner 

upplevde rasismen i början av 1900-talet i USA.  

du Bois beskriver hur grupper som lever under kulturell dominans förstår att människorna de kommer i 

kontakt med definierar och placerar dem i ett mönster av idéer och föreställningar. du Bois beskriver hur 

en dominerande kulturs förutfattade och nedvärderande föreställningar om ”de andra” äter sig in i de 

personer som ses som ”de andras” medvetande, en sorts internaliserad rasism infaller. De måste ständigt 

besvara frågor eller bemöta påståenden från dem som bär på de negativa föreställningarna om dem. De 

utvecklar då vad du Bois kallar för det ”dubbla medvetandet”, känslan av att se sig själv med andras 

ögon. du Bois beskrivning av en förtryckt grupp som lever tätt samman med en förtryckande majoritet 

anser jag vara högst relevant i diskussionen om hur kvinnliga målarna upplever sin arbetsmiljö. 

För att förstå majoritetens agerande mot en minoritet är det intressant att titta närmare på Elias och 

Scotsons (2010) studie av bostadskvarteren Winston Parva i England. Människorna i Winston Parva har 

vid en första anblick liknande karaktäristika, men där finns en uppdelning mellan kvarteren mellan vad 

författarna kallar ”outsiders” och ”etablerade”. Skillnaden mellan grupperna är i stort sätt att de 

etablerade bott i området en längre tid än vad gruppen av outsiders har gjort. I detta fall har de 

etablerade tagit sig rätten att se sig själva som den överlägsna gruppen och att outsider-gruppen inte har 

deras förmåga att följa den överlägsna gruppens regler och normer eftersom att de inte har tillräckligt 

starka moraliska begränsningar. I och med att de etablerade har denna syn på outsider-gruppen upplever 

de en olust i att ha en närmare relation med outsider-medlemmarna. Detta eftersom att outsider-

medlemmarna upplevs som ett hot mot den egna gruppens försvar mot överträdelser av tabun och 

gemensamma regler. Dessa regler och tabun är de riktlinjer som följs för att avgöra vilken ställning en 

person har inom gruppen och graderar dennes stolthet, självrespekt och identitet som medlem av den 

grupp som står över den andra. En effekt av detta blir att de etablerade stänger ute medlemmarna i 

outsider-gruppen, enligt författarna, för att säkerställa att maktövertaget.  

Man kan även se på själva undvikandet av kontakt, med den grupp som anses vara i underläge, som ett 

tecken på att man inte vill smittas av deras lägre ställning och själva få lägre status inom den egna 

gruppen (2010:36). Generellt kan de stigmatiserande föreställningar som etablerade grupper har om 

icke-etablerade grupper vara olika, men ofta har namnen på grupperna undertoner av underlägsenhet och 

skam. Namnen som sprungit ur de etablerade gruppernas stigmatiserande föreställningar om outsider-

gruppen har inte sällan även anammats av outsidergruppen. Det vill säga de internaliserar de rådande 

normerna vilket kan resultera i en förlamande effekt på gruppen. Detta kan i sin tur leda till en känsla av 
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maktlöshet och hämmar deras kraft att slå tillbaka och sluta leden i sin tur mot den etablerade gruppen 

som ser ner på dem (2010:37). Stigmatiserande termer är av stort värde i relationen mellan de olika 

grupperna. Termerna är en symbol för att outsider-gruppen kan påverkas till en känsla av skam för att 

den inte lever upp till de normer som den grupp som är i överläge skapat. Termernas funktion är att 

förnedra medlemmar av outsidergruppen och påminna dem om att de inte kan leva upp till normerna. 

Detta på grund av att, de enligt den etablerade gruppen, anses sakna tillräckligt starka moraliska 

begränsningar. När skillnaden i makt mellan grupperna är stor mäter sig outsider-gruppen med de 

etablerades måttstock och ser sig som bristfälliga och mindre värda utifrån de normer som de etablerade 

lever efter. Såsom etablerade grupper ser sin makt som ett tecken på att de har ett högre människovärde 

upplever övriga grupper underläget som ett tecken på mänsklig underlägsenhet (2010:39). 

 

 

3.2 Tidigare forskning 

Vad gäller kvinnor som arbetar inom mansdominerade branscher har det skrivits en hel del under årens 

gång. Exempelvis har sociologerna Gerd Lindgren och Paavo Bergman tittat närmare på detta tema. 

Lindgrens Klass, kön och kirurgi (1999) beskriver vad könssegregeringen bland olika arbetsgrupperna 

inom vården ger för uttryck. Exempelvis tittar hon närmare på de svårigheter som kirurger måste 

handskas med ifall de inte tillhör det dominerande könet, det vill säga det manliga könet. Bergman i sin 

tur har intervjuat kvinnliga stålarbetare på 80-talet och gett sin tolkning av deras sätt att hantera en 

kvinnofientlig miljö (Bergman, 2009). 

Vad gäller måleribranschen har arbetsmiljöverket under årens lopp skrivit ett stort antal rapporter om 

branschen. Granskningar har löpande gjorts om skadliga ämnen som målare utsätts för och om riskfyllda 

situationer som kan vara en del av arbetet.  

Forskning som behandlar olika aspekter av måleribranschen är exempelvis doktorsavhandlingen i 

etnologi Bekänna färg av Eva Silvén (2004). Avhandlingen är en omfattande studie av byggnadsmålares 

konstruktion av sin yrkesidentitet med fokus på kropp, process och performans. Analysen baseras på ett 

års fältarbete på en byggarbetsplats. Silvén (2004) följer arbetet på arbetsplatsen och intervjuar (enbart 

manliga) målarna på plats, hon bedriver även deltagande observationer då hon bland annat får tillfälle att 

observera hur målarna interagerar med varandra men även hur de utför sitt arbete.  
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Doktorsavhandling täcker in olika dimensioner i måleriets värld, såsom om exempelvis hur måleriet har 

utvecklats rent historiskt och hur och vilka instrument målarna använder i arbetet. Avhandlingen går in 

på hur arbetet går till rent praktiskt och man får som läsare en bild av hur det kan vara att arbeta som 

målare. Den idealbild som hon uppfattar finnas av målaren, det vill säga en stark man, leder henne in på 

att det är viktigt att tala om maskuliniteter, ”framställningen av män och manlighet kan problematiseras, 

mannen som norm synliggörs och konsekvenserna analyseras” (Silvén, 2004:19). Hennes observationer 

om kroppen och om maskulinitet är intressanta att lyfta. Hon beskriver hur målaren ser på sin kropp som 

ett av sina främsta verktyg, likt penseln, och att de därför behandlar den såsom ett ting. Det vill säga ett 

ting ”vårdas mer eller mindre, blir slitet och nött, går sönder och blir i värsta fall till sist obrukbar” 

(Silvén, 2004:133).  

Det har nyligen (2012) skrivits en rapport som Målarmästarna (en arbetsgivarorganisation för 

måleriföretag) beställt. Rapporten är en redovisning av ett projekt som heter Jämställd kompetens i 

målaryrket-en utmaning. Målarmästarna beställde rapporten för att de ville se hur 

kompetensförsörjningen inom måleribranschen skulle lösas. De hade identifierat två allvarliga problem 

inom branschen; Glappet mellan den stora grupp målare som i de kommande åren kommer att gå i 

pension i kombination med att kvinnliga målare utgjorde 40 % av eleverna på måleriprogrammen, men 

att de slutade efter bara några år i branschen. Även unga manliga målare stannade bara några år i 

branschen, men slutade inte i samma höga grad som deras kvinnliga målarkollegor. De målare som 

skulle ta de pensionerade målarnas plats verkade helt enkelt sluta och detta var något som 

Målarmästarna ville titta närmare på för att försöka finna lämpliga lösningar på problemen.  

Projektet drevs av forskarna Marie Hjalmarsson och Carina Kullgren på Högskolan i Väst i samarbete 

med Målarmästarna. De intervjuar 20 aktörer inom branschen och såg bland annat en stark föreställning 

om vad en man och en kvinna kan göra som målare. Bilden av den ideale målaren beskrivs av 

exempelvis företagsledare med egenskaper som är manligt betingade och som de anser vara viktiga för 

en målare att inneha (såsom muskulös, tuff, vältränad). Enligt vissa företagsledarna, som även innehade 

rollen som rekryterare, var en bra målare en man som kunde måleriets tekniker, hade någorlunda bra 

fysik och som kunde inlemmas i företagets kultur när det gäller sättet att skämta och kommunicera med 

kollegor och kunder. De förmågor som efterfrågas av företagsledarna kan ofta sammankopplas med 

förmågor, kunskaper och egenskaper som definieras som maskulina. Detta menar då författarna leder till 

en ond cirkel då personalen till stor del enbart består av män kan uppfattningar om att bara män klarar 

av arbetet växa sig starkare och med tiden ses som sanningar.  
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När dessa föreställningar cementeras ses idén om att det finns betydande skillnader mellan kvinnor och 

män som självklar och detta förhindrar oss att tänka på ett annat sätt och följden blir då att dessa 

föreställningar styr vad vi förväntar oss av personer vi möter. Konsekvenserna blir då, enligt författarna, 

att könen ses som helt olika kategorier och att man tenderar att bara se skillnaderna dem emellan. 

Konsekvensen av detta blir då att drar man slutsatsen att dessa faktorer enbart går att finna hos män 

eftersom de nämnda förmågorna definieras som maskulina Det författarna identifierar i sina intervjuer, 

och som de ser som ett centralt problem, är att kunskaper och kompetens blandas samman med 

personliga förmågor och egenskaper. De noterar starka föreställningar om vad kvinnliga respektive 

manliga målare kan göra och vad de är bra på. Utifrån dessa föreställningar menar då en del av 

respondenterna att män är starka och att kvinnor är svaga. En vanlig tankegång är följaktligen då att 

måleriyrket kräver starka individer vilket då enligt denna logik borde vara män. I ett sådant resonemang 

blir slutsatsen att enbart män är lämpliga för yrket. Kvinnor sammankopplas i sin tur med egenskaper 

som att vara sociala, ordningsamma och noggranna vilket däremot ses som kompletterande egenskaper 

till yrket, och alltså inte som det mest vitala för att klara av arbetet. De här föreställningarna utgör basen 

till att kvinnor inte ses som lika viktig arbetskraft, författarna menar däremot att alla dessa olika 

egenskaper i praktiken är nödvändiga för yrket och att de finns hos båda könen. De olika egenskaperna 

varierar snarare från person till person och inte mellan könen, menar de.  

Författarna identifierar även att ren muskelstyrka anses vara överordnat tekniker och metoder som man 

använder i måleriyrket. Kroppen tar stor plats i den forskning Hjalmarsson och Kullberg (2012) bedrivit. 

Företagsledare delar tydligt upp kvinnor och mäns kroppar och språket är färgat av att det som ses som 

negativt är kopplat till den kvinnliga kroppen såsom till exempel ”tunna”.  

Författarna identifierar olika könsföreställningar utifrån sina intervjuer. Samtidigt kan de se att när de 

går närmare in på djupet och ställer frågor kring reella skillnader mellan kvinnor och män är det svårare 

för respondenterna att svara. Hjalmarsson och Kullberg (2012) har även kommit i kontakt med 

könsföreställningar inom måleribranschen som leder till en sexualisering av framförallt kvinnors 

kroppar. Denna sexualisering blir då ännu ett sätt att degradera kvinnor och sammankoppla dem med 

karaktäristika som är irrelevant för att utföra arbetet, men som trots detta ses som ett hinder för kvinnor 

att kunna vara lika bra målare som män.  

Vad gäller ett så kallat machoideal, menar författarna att det kan leda till en mindre hållbar arbetsmiljö. 

Det vill säga, förväntningar på män att de ska visa upp vissa egenskaper såsom fysisk styrka, 

självständighet och att det är tuffa och osårbara. Dessa krav på machoidealsuttryck får ibland 
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konsekvensen att män utsätter sig för farliga situationer eftersom att idealet då utgår ifrån att de är starka 

och osårbara. Machoidealet tvingar männen att bekräfta sin manlighet genom detta destruktiva beteende.  

Genusteorier, maskulinitetsteorier och minoritetsteorier är alla forskningsgrenar som berör mitt ämne 

och fungerar som verktyg i min analys. De teorier och den forskning som jag hittills gått igenom anser 

jag vara relevanta för min forskning som jag kommer att presentera i nästkommande kapitel.  

 

 

4. Metod 

4.1 Motivering av metod 

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer för att man på så sätt har större chans att ta del av tankar och 

resonemang som skulle vara omöjliga att komma i kontakt med genom exempelvis en 

enkätundersökning. Detta eftersom att man i en kvalitativ undersökning har möjlighet att ställa 

följdfrågor, vilket man inte kan göra i enkäter (Esaiasson et al. 2012:251). Man kan välja att ha öppna 

frågor vilket ger respondenten utrymme att uttrycka sig med egna ord istället för att välja mellan 

standardiserade svarsalternativ. Det som gör kvalitativa intervjuer ett desto mer intressant 

tillvägagångsätt att närma sig måleribranschen är att man kan ta reda på respondenternas upplevelser 

och erfarenheter och ibland se ett mönster i dem (Trost, 2010:32).  

Jag har valt att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Med semistrukturerad menar jag att själva 

ramen för intervjuerna var strukturerade på det viset att jag hade ett givet ämne som respondenterna 

visste om. Jag hade en tidsram för intervjun och platsen för intervjuerna var bestämda på förhand (Trost, 

2010:42). För att lättare kunna hitta ett mönster i mina respondenters svar valde jag att ställa samma 

frågor till alla (Esaiasson et al., 2012:228). Däremot ställde jag ibland olika följdfrågor då svaren kunde 

skilja sig mellan respondenterna.  

När jag funderade kring vad intervjuerna skulle ha för tema och vad jag skulle ställa för frågor till mina 

respondenter var säkerhet och risker i förhållande till normer mitt fokus. Jag ville även ha en helhetsbild 

av hur man i respondenterna arbetsmiljö handskades och resonerade kring säkerhet och risker. Frågorna 

hade därför alltid en konkret förankring som jag sedan ställde följdfrågor om. Det vill säga jag frågade 

efter konkreta händelser som jag sedan utgick ifrån. Detta för att det skulle vara lättare för respondenten 

att komma på exempel då mer generella frågor kan bli för abstrakta och göra respondenten osäker på 

vad jag som intervjuare menar. Genom att fråga om konkreta händelser i respondenternas arbetsliv 
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underlättade det för dem att komma på exempel och för mig som intervjuare gavs det mer konkreta 

exempel att kunna utgå ifrån och ställa följdfrågor till (Trost, 2010:90). 

 

 

4.2 Urval 

Mitt urval har varit kvinnliga målare. Jag sökte mina respondenter genom bekanta som är målare och på 

olika internetforum. Jag kontaktade även flera större målerifirmor i Stockholm, dock utan resultat. På ett 

internetforum för kvinnliga målare fick jag kontakt med tre av mina respondenter och den fjärde 

respondenten fick jag kontakt med via en bekant.  

Respondenterna jag till slut intervjuade var ett så kallat bekvämlighetsurval (Esaiasson et al., 2012:188). 

Det vill säga jag frågade på internetforumet om någon var intresserad av att ställa upp på intervju och de 

som visade sig intresserade intervjuade jag och samma sak gällde den person jag hittade via en 

familjemedlem.  

Man kan problematisera sätten jag har hittat mina respondenter på, man kan exempelvis kanske 

diskutera vilka personer som rör sig på olika internetforum och vilka som eventuellt kan ha missat min 

intervjuförfrågan. Detta innebär följaktligen att jag kan ha missat några potentiellt intresserade 

respondenter (Trost, 2010:140). Dessutom finns det en möjlighet att de kvinnor som sökt sig till ett 

internetforum för kvinnliga målare är särskilt intresserade av att diskutera kvinnors situation inom 

måleribranschen. Detta kan vara både negativt och positivt. Det kan vara negativt ifall respondenterna 

anpassat sina svar utefter hur teman på forumet diskuterats, det vill säga ofta utifrån kvinnors situation i 

måleribranschen. Samtidigt kan detta vara positivt då respondenterna möjligen reflekterat och 

problematiserat sin situation på arbetet i förhållande till normer kring till exempel kön. 	  

 

Respondenterna 

Alla fyra respondenter har fingerade namn. 

Karolina: Kvinna i 20-årsåldern, som har arbetat tre år som målare och arbetar nu på ett större 

måleriföretag. 

Hanna: Kvinna i 40-årsåldern som har arbetat som målare i 20 år och arbetar nu på ett större 

måleriföretag. 
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Karin: Kvinna i 50-årsåldern som har arbetat som målare i 30 år. Arbetar nu på ett större måleriföretag. 

Majvor: Kvinna i 60-årsåldern som har arbetat som målare i 30 år. Har nu ett eget måleriföretag utan 

anställda.  

 

 

4.3 Intervjuer  

4.4 Pilotstudie 

Innan jag intervjuade mina respondenter utförde jag en empirisk pilotstudie. Det vill säga jag prövade 

om mina frågor passade för mina teoretiska utgångspunkter. Jag läste in mig på ämnet genom tidigare 

forskning i ämnet och formulerade frågor utifrån mina reflektioner kring risker och säkerhet. Jag 

intervjuade en bekant till mig som är målare och utifrån den intervjun finslipade jag mina intervjufrågor 

(Esaiasson et al. 2012:36). Jag spelade in pilotstudien och kunde då lyssna på hur jag formulerat mina 

frågor och höra vilka frågor som inte riktigt fungerade. Jag kunde även höra vad som faktiskt fungerade 

bra och använda mig av detta när jag intervjuade respondenterna (Trost, 2010). 

 

 

4.5 Intervjuguide 

När jag resonerade kring hur jag skulle formulera mina intervjufrågor var en viktig aspekt i intervjun att 

mina respondenter skulle få möjligheten att tala förutsättningslöst utifrån sina egna upplevelser och inte 

bli allt för styrda av hur frågorna var formulerade. Därför var öppna frågor vitala för att undvika för stor 

styrning av svaren (Esaiasson et al. 2012:229). Vid utformandet av frågorna till min intervju utgick jag 

ifrån Esaiasson et al. (2012) där de menar att grundregeln för intervjufrågor är att de ska vara 

lättförståeliga, korta och inte bestå av en krånglig akademisk formulering.  

För att respondenterna skulle känna sig trygga var platsen för intervjun en viktig detalj när jag planerade 

inför de intervjuer jag skulle göra ansikte mot ansikte. Eftersom att det fanns en möjlighet till att 

känsliga ämnen skulle komma fram i intervjun ville jag inte vara på en offentlig plats, då risken för att 

obehöriga skulle råka lyssna på samtalet är stor. Därför var det praktiskt att de respondenterna jag 

intervjuade ansikte mot ansikte hade en egen lokal där intervjun kunde utföras och inspelningen av 

samtalet kunde göras problemfritt utan störande ljudinslag (Esaiasson et al. 2012:268).  
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Den tredje intervjun skedde via videolänk då respondenten var i sitt hem och jag var i mitt hem. Den 

fjärde intervjun skedde via telefon och då var också respondenten och jag i hemmamiljö. Sätten att göra 

intervjuerna på kan ha påverkat kontakten med respondenterna på olika sätt och jag har i analysen av 

mitt empiriska material tagit detta i beaktande genom att tänka över sättet respondenterna svarat på de 

olika frågorna. Det vill säga om deras svar påverkats av intervjusituationen eller av mig som intervjuare 

på olika sätt och en så kallad intervjuareffekt inträffat (Esaiasson et al., 2012:235).  

Vid telefonintervjun antecknade jag på min dator under tiden som samtalet fortskred eftersom att min 

inspelningsutrustning oturligt nog slutade fungera i samma stund som intervjun skulle starta. Jag ville 

inte riskera att intervjun inte skulle bli av, då den redan blivit uppskjuten en gång tidigare på grund av 

sjukdom, och löste därför situationen genom att fortsätta samtalet och anteckna parallellt.  

Det negativa med att anteckna parallellt med att samtalet fortskred var att jag inte hann med att skriva in 

alla pauser, skratt, tonfall, etc. vilket jag insåg riskerade att inte ge en komplett bild av vad respondenten 

egentligen menade. Det finns även en annan negativ aspekt med att inte spela in sitt material, jag kan 

inte gå tillbaka och lyssna och dubbelkontrollera att det jag antecknat verkligen var den respondenten sa. 

Det som väger upp mot de negativa aspekterna med intervjun och som gör att det empiriska material jag 

samlat in är av värde är att jag fick en god kontakt med respondenten. Respondenten gav långa utförliga 

svar på mina frågor och la ofta till extra information som hon erinrade sig allt eftersom samtalet 

fortlöpte. De övriga tre intervjuerna har jag spelat in och transkriberat.  

Tre av intervjuerna tog cirka 60 minuter och den fjärde som var via videolänk tog cirka 40 minuter. Min 

uppfattning var att intervjun via videolänk blev kortare för att det ibland var dåligt ljud vilket gjorde att 

jag ibland hörde respondenten lite sämre. Detta upplevde jag försämrade kontakten mellan oss då jag 

ibland insåg att hon skämtat med hjälp av tonfall men med den stundtals dåliga ljudkvalitén missade jag 

detta ibland. Detta ledde antagligen till att jag fick mindre bra kontakt med henne jämfört med de andre 

tre respondenterna. 

 

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

När jag tog kontakt med mina respondenter var jag tydlig med att de skulle förbli helt anonyma (Trost, 

2010:61). Jag fick ett så kallat informerat samtycke av respondenterna; Respondenterna informerades 

om vad syftet med själva intervjun var, vad jag ämnade använda datamaterialet till och vilka personer 
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som skulle få tillgång till det. De informerades om att de var med frivilligt att ställa upp på intervjun och 

att de kunde dra sig ur om de ville (Kvale, 2009).  

För att garantera deras anonymitet tog jag efter transkriberingen bort namn på personer, företag och 

platser som respondenten nämnde. Jag anonymiserade även alla de faktorer som på något vis skulle 

riskera att röja mina respondenters identitet. För att lättare kunna arbeta med materialet och kunna 

referera till respondenterna har jag istället använt mig av fingerade namn. 

 

 

4.7 Bearbetning av materialet  

När det gäller bearbetning av datamaterial som insamlats på ett kvalitativt sätt menar Trost (2012:147) 

att det inte finns några på förhand definierade tekniker att använda vid analyserandet av materialet utan 

att man ska använda sig av sin fantasi och kreativitet. Det han dock rekommenderar är att dela in arbetet 

med materialet i tre steg vilka består av att man samlar in materialet, analyserar det och till sist tolkar 

materialet (Trost (2012:147). Jag samlade in materialet genom att intervjua mina respondenter och 

analyserade det sedan genom att läsa igenom materialet samtidigt som jag reflekterade över vad jag 

hade sett och hört under intervjun. På detta sätt menar Trost (2012) att man kan få fram intressanta 

tankegångar. När väl detta steg var klart tolkade jag mitt material utifrån mina valda teorier. Jag 

transkriberade samtalen i tät anslutning till själva samtalen för att inte riskera att efter några dagar 

missuppfatta vad mina respondenter egentligen menat.	  

Jag har arbetat med materialet med en grundad teori-ingång. Jag har alltså inte haft som syfte att pröva 

en teori som jag kände till sedan tidigare utan jag har haft som intention att skapa en teori på ett 

induktivt vis. Jag har därför gjort en kodning (korta koder) av mitt material som då har definierat mina 

respondenters handlingar och upplevelser. Under kodningens gång har jag försökt se om mina 

respondenters svar följt något sorts mönster och efter att ha märkt att det inte fanns mer av intresse i 

materialet, såsom till exempel nya insikter eller tolkningar för att koda har jag förstått att jag nått en 

sorts mättnad. Efter att ha nått denna mättnad har arbetet gått över till en annan sorts kodning, på en mer 

teoretisk nivå. Under kodningsarbetet har jag fört olika anteckningar, som exempelvis berört frågetecken 

kring vissa kodningar eller liknande som jag vid senare tillfällen tittat närmare på (Kvale, 2009). 
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4.8 Reliabilitet, validitet och trovärdighet  

När jag gjorde själva transkriberingen valde jag att skriva ordagrant allt vad respondenterna sa. Jag 

gjorde alltså ingen tolkning eller sammanfattning medan jag transkriberade. Jag valde att göra på detta 

sätt för att komma mina respondenter så nära som möjligt och därigenom öka reliabiliteten för 

transkriberingen (Kvale, 2009). Jag var även medveten om att tal och skrift är två olika sätt att 

kommunicera på, i tal använder man sig exempelvis av pauser och annan ordföljd än vad man gör i 

skrift. Därför har jag valt att transkribera orden precis såsom mina respondenter sagt dem för att i högsta 

möjliga mån öka validiteten och få med deras personlighet (Kvale, 2009).  

När jag transkriberade ord för ord kom namn på personer, platser, företag och liknande med. Det vill 

säga uppgifter som skulle kunna avslöja mina respondenters identitet. Jag gjorde då så att jag redan vid 

transkriberingen tog bort dessa namn för att inte riskera att glömma bort att ta bort detaljer som skulle 

riskera att röja mina respondenters identitet (Kvale 2009). För att vara så nära min respondents svar gick 

jag ofta tillbaka och lyssnade på samma ljudsekvens för att försäkra mig om att jag registrerat rätt 

formulering. 

Vad gäller reliabilitet, validitet och trovärdighet i kvalitativ forskning mäter man detta och ser på dessa 

begrepp på ett annat vis än i kvantitativ forskning. När det gäller kvalitativ forskning går det inte att 

mäta det material jag fått på samma sätt som jag kan göra med ett kvantitativt material. Detta gör inte 

dessa frågor mindre viktiga och därför har jag haft dem i åtanke när jag lagt upp min forskning. Jag har 

till exempel så långt det gått spelat in mina intervjuer för att undvika att få tvetydiga svar som kan 

uppstå vid en sammanfattning och i stället transkriberat intervjun (Jacobsson, 2008). Jacobsson (2008) 

menar att man ska försöka ha en så stor intern validitet som möjligt i sitt material, med hjälp av 

inspelningarna kommer man närmare respondenternas upplevelser och tankar än vid sammanfattningar 

av intervjuer. Dessutom får man möjligheten att gå tillbaka till inspelningarna om man vill och lyssna 

och kontrollera att transkriberingen utförts korrekt.  

Vid min fjärde intervju, där jag hade otur med tekniken och inte kunde spela in min respondent, löste jag 

detta genom att försöka anteckna ordagrant allt vad min respondent sa. På så sätt främjade jag 

möjligheterna att få en klarare bild av min respondents tankar och upplevelser än om jag hade valt att 

sammanfatta intervjun. Det transkriberingen ger till ett forskningsmaterial är även en större öppenhet 

och möjlighet till andra tolkningar. Materialet får dessutom längre hållbarhet då det kan användas för 

andra problemställningar (Jacobsson, 2008). 
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För att respondenterna ska förstå mina frågor och för att jag som intervjuare ska få en bra kontakt med 

den jag intervjuar är det viktigt att jag försäkrat mig om att mina respondenter verkligen förstått 

frågorna. Därför var en viktig del i skapandet av frågorna att de var anpassade till respondenterna. Det 

vill säga det skulle inte krävas en sociolog för att förstå resonemanget i frågan utan att den skulle kunna 

förstås av alla. När oklarheter uppstod kring frågor hände detta vid själva följdfrågorna som jag inte 

hade förberett innan intervjun. Vid de tillfällen där mina respondenter inte förstod mina följdfrågor 

omformulerade jag mig i stunden för att budskapet skulle gå fram.  

Intervjuareffekten kan ha påverkat respondenterna på olika sätt men gemensamt för tre av kvinnorna, 

som jag fick kontakt med på internetforumet för kvinnliga målare, kan möjligen vara att de anpassat sina 

svar till vad de trodde att jag var intresserad av att få veta (Esaiasson et al. 2012:235).  

I internetforumet för kvinnliga målare tas kvinnliga målares situation i måleribranschen upp, det finns 

ingen styrning av administratörerna, utan medlemmarna tar själva upp ämnen de vill tala om. Det 

kanske fanns en förväntan från respondenterna att jag främst skulle vara intresserad av vad de upplevde 

som målare utifrån sitt kön, på grund av forumets tematik. Detta var egentligen inte en nackdel då jag 

var intresserad av hur just kvinnliga målare upplevde sin arbetsmiljö, men jag kunde ändå få en känsla 

av att de ibland styrde in samtalet in på vad de trodde att jag ville höra.  

Den fjärde respondenten fick jag tag i genom en familjemedlem till mig, hon var alltså inte medlem i 

samma forum på Facebook som de andra respondenterna. Om det fanns en intervjuareffekt som inverkat 

på denna respondents svar har den snarare handlat om hur hon uppfattade själva intervjuarsituationen 

och mig som intervjuare och person.  

 

 

5. Resultat 	  

I detta kapitel kommer jag att gå in på resultaten av min forskning. Kapitlet inleds med korta 

beskrivningar av respondenternas arbetsdag för att man som läsare ska få en inblick i hur en målares 

arbete kan se ut. Efter detta, kommer de olika teman som jag kunnat urskilja från intervjuerna, att 

gestaltas genom olika citat från respondenterna.  
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5.1 En kort inblick i hur arbetet för mina respondenter kan te sig  

För att lättare förstå de citat jag lagt in i stycket här nedan kan en inblick i respondenternas vardag vara 

till hjälp. Min första fråga till alla fyra respondenter i intervjun var;  

– Hur såg din senaste arbetsdag ut?  

Hanna: ”Det började med att jag gjorde färdigt ett jobb hemma hos en gammal tant. Det blev stressigt 

eftersom att hon ville prata och jag måste gå vidare till nästa jobb och det tyckte hon var tråkigt. Nästa 

jobb var en lägenhet där jag målade fönster, en dammig lägenhet kommer jag ihåg. Det kan se ut på 

väldigt olika sätt. Vissa dagar kan man ha fyra-fem olika jobb som man sitter och snurrar runt och 

försöka hålla flytande på alla de jobben. Det kan bli stressigt, ofta får vi planera våra dagar själva, och 

då kan man säga till sin arbetsledare om man behöver mer att göra, men då kan det stressa till sig; “oj 

den här tapetrivningen kan ta längre och då kanske jag inte hinner till den kunden”.”  

Majvor: ”En normal dag ser ut så att jag åker hemifrån vid sju och så åker jag in var jag nu är, nu är 

jag på en vattenskada eller två vattenskador. Jag har målat tvättstugan och ja, det är lite sånt där 

vattenskador och renoveringar sånt som just föreningen ska stå för, då ringer de till mig. Så var jag där, 

skrapade ner taket. Två tak skrapade jag ner och sen ska ju det stå och torka och sen så då får man 

liksom ha det hängande. Det ena av dem där har jag hållit på med sen april då skrapade jag ner eller 

bilade ner puts och sen har det torkat och då åker jag dit och spacklar eller grundar och spacklar och 

sen går det några dar men då har jag parallellt några andra jobb också. Nu håller jag på i en stadsdel 

samtidigt där har jag hållit på sedan början av november.”  

Karin: ”I fredags då var det målade jag ett vardagsrumstak ett halltak och slipade av dem väggarna 

upptill eftersom att så mycket hade hunnit släppa så att jag hann spackla väggarna och bättrade upp 

båda sovrummens takkanter så grundade jag hela stora vardagsrummets fönsterpartier och de två 

dörrpartierna som finns och grundade fönsterparti dörrparti i köket och så strök jag färdigt nästan alla 

snickerier i hallen och en garderob och åtta dörrhål i hallen gjorde jag nåt annat?”  

Karolina: ”ja, igår så följde upp den lägenhet som jag började på i måndags. Jag kan börja i måndags 

då hade jag innan på fredagen ringt och pratat med hyresgästen om att jag skulle komma och sa till 

dem att de skulle plocka ihop i vardagsrummet som jag ska göra. Och så kom jag dit på måndag och 

snickerierna, golv och sakerna och så börja man riva skarvarna och så spacklade jag och målade tak 

sen målade jag snickerierna socklar och dörrar och sånt och sen stod det på tork till dan efter. Och så 

igår så kom jag dit och så slipade jag väggarna och då har jag en sån där slipmaskin med dammsugare 

så det inte blir så mycket damm. Och så sen hämta jag grejerna i bilen och satte upp tapetbord och 
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tapetmaskin och börja man hänga och tapetsera. Det är mycket så att första dan i en lägenhet så gör 

man alla moment inför och så andra dagen så blir det också att man hänger tapeter om det inte ett 

större objekt då tar det längre tid.” 

Arbetet kan många gånger vara tungt vilket kräver rätt arbetsteknik och många gånger en del styrka vid 

utförandet. Utförs inte de olika momenten i målningsprocesserna med rätt teknik kan effekten bli 

kroppssmärta och i förlängningen allvarligare arbetsskador ifall inte målaren justerar sin arbetsteknik i 

tid. Arbetet kräver en kropp som kan utstå fysiskt arbete. Målaren står inte sällan upp hela dagen och går 

upp och ner på ställningar, böjer sig framåt, bakåt och sidledes i olika rörelser i anpassning till hur 

arbetsmomentet bör utföras. En kropp i bra form är nödvändigt för att överhuvudtaget kunna utföra vissa 

arbetsmoment (Silvén, 2004). Respondenternas berättar om att de ofta arbetar i en dammig miljö. Detta 

för att en del av arbetsmomenten kan vara att slipa väggar för att få en plan yta att till exempel måla på. 

Vid slipningen alstras mycket damm och det lägger sig som en hinna över hela kroppen och vad gäller 

färgen som de använder hamnar den inte sällan på kläder, i håret och i ansiktet. Två av respondenterna 

berättar även att man måste tänka på att stänga av elektriciteten för att undvika stötar, vilket de lätt har 

glömt i situationer av stress. Det man kan utläsa i berättelserna här ovan är att de river tapet, målar tak 

och målar snickerier, etc. Dessa moment kräver ofta att målaren har något att stå på för att komma 

längre upp, vilket innebär att momenten är förknippade med fallrisk.  

 

 

5.2 Teman i intervjuerna 	  

Jag kommer här att ta upp de olika teman som kom fram i mina intervjuer gestaltade med citat från 

intervjuerna. Jag har vid min transkribering skrivit ner ord för ord av det mina respondenter har sagt 

vilket innebär att citaten nedan är i talspråk. Jag har inte omformulerat citaten för att få dem mer likt ett 

skriftspråk för att jag inte ville riskera att gå miste om respondenternas personlighet eller innebörd av 

vad de sagt. Jag är medveten om att talspråk kan låta mindre intellektuellt än skriftspråk, men jag litar på 

att läsaren är införstådd med detta och tar detta i beaktande. De teman vi kommer att titta närmare på är 

alltså de mönster som jag kunnat urskilja i mitt datamaterial och de är följande;  

• Normer kring säkerhet  
• Ansvar utifrån läggs på individen att tänka på säkerheten (stå på sig) 
• Ansvar läggs på individen att själva tänka på säkerheten (sunt förnuft) 
• Kollegors inställning till säkerhetsutrustning 
• Respondenternas olika strategier för att hantera risker  
• Mod  
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• Svaghet  
• Solidaritet 
• Synen på svaghet, ibland en fördel för kvinnor? 
• Respondenternas reflektion kring idealbilden av målaren 
• Jargong  
• Attityd gentemot kvinnor 

 

 

5.3 Normer kring säkerhet 

5.3.1 Ansvar utifrån läggs på individen att tänka på säkerheten (stå på sig) 

 
Hanna berättar om hur hon som målare måste säga ifrån om hon inte vill göra ett arbetsmoment på ett 

sätt som kan riskera att skada henne. Hon beskriver hur hon upplever att det är upp till målarna att neka 

till att göra farliga arbetsmoment eftersom arbetsledarna bara blir glada om någon gör dem. 

 

”Det är upp till målarna att säga ifrån, det är aldrig att man säger till en målare att det här är ett parti 

som är lite farligt utan de blir lite glada om nån gör det”. 

 

Hon berättar här hur hon kan få tillgång till rätt utrustning för att minska risken i arbetet, 

men att det då innebär att hon måste stå på sig inför arbetsledningen: 

 

”Och det kan bli segt om man vill att de ska fixa en ställning, de fixar en ställning men det ligger på 

målaren att det ska vara rätt. Står jag på mig så får jag ställning.” 

 

När hon får uppmaningar om att göra ett arbetsmoment på ett sätt som är riskfyllt och hon nämner att 

hon kan ramla bemöts detta med nonchalans och ansvaret läggs tillbaka på henne: 

  

”Och då sa jag att därifrån kan jag ramla och då sa de att du kan ju vara försiktigt.  

Då sa jag att det gör jag inte.” 
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Majvor vittnar om liknande situation där arbetsledningen vill att hon ska göra ett arbetsmoment på ett 

sätt som skulle öka fallrisken. Arbetet skulle göras från en höjd och hon blev erbjuden en ranglig stege 

att arbeta ifrån, en ranglig stege innebär en större fallrisk och därför säger Majvor att hon inte tänker 

göra det och får detta som svar: 

 

”Och då sa de "jamen, vafan det kan du väl göra?" Nej, det tänker jag inte göra, jag riskerar inte livet. 

Och då innebar det att det fick ta dit en ställning och jag menar det kostar.” 

 

Majvor är den av mina respondenter som arbetat längst och hon beskriver hur man, särskilt i början av 

hennes karriär som målare, inte använde säkerhetsutrustning i samma utsträckning som det görs idag. 

Hon krävde trots detta alltid att få arbeta med handskar. Hon beskriver sig själv som ettrig eftersom att 

hon inte gav sig när hon ifrågasattes. Hon vägrade helt enkelt att arbetade utan handskar: 

 

”Så jag har väl varit lite mer ettrig när jag var anställd. Och handskar ville jag alltid ha, och de sa 

"men vad fan äter du handskar, eller! vad gör du av alla handskar?"  

 Ja, jag använder dem hela tiden (skratt).” 

 

Det finns även situationer där respondenterna beskriver att man som målare inte orkar stå på sig,  

här är ett citat från Hanna: 

 

”Många orkar inte vara “jobbiga” och tänker att “jag ska ju bara” och det går ju på ackord och det 

ska gå fort och jag tror nog att de är många.” 
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5.3.2 Ansvar läggs på individen att själva tänka på säkerheten (sunt förnuft) 

Karolina och Karin svarar på frågan om ledningen informerat dem om vilken typ av säkerhetsutrustning 

som de ska använda vid kontakt med olika farliga ämnen.  

 

Karolina: ”Nä, det är väl mest sunt förnuft att man ska ta på sig masken.” 

 

Karin: ”Men där jag känner jag samma sak att får jag en ny färgburk i handen så alltså jag tycker inte 

att staten ska övervaka mig och att nån annan måste hela tiden ösa på med information utan det måste 

vara i mitt intresse.” 

 

Hon fortsätter så här:  

 

”ja, men jag tror att största delen av dem som skadar sig  

eller nåt liknande de har struntat i informationen.” 

 

Däremot har både Karolina och Karin fått uppmaningar från arbetsledning att använda sig av 

säkerhetsutrustning vid något tillfälle. Men av alla mina fyra respondenter verkar det enbart vara 

Karolinas arbetsledning som mer kontinuerligt kontrollerar sin personalstyrkas benägenhet att arbeta 

med ett säkerhetstänk.  

Här först ett citat från Karolina där hon beskriver en situation där arbetsledningen ifrågasatt ett farligt 

sätt att utföra ett arbetsmoment: 

 

 ”men varför står du med stegen där på skyliften? det får du inte göra”  

 

Karin: ”Lite som mina första chefer som sa att ” du måste använda handskar du måste vara rädd om 

dina händer” första året var det så var det i princip dom som tjatade på mig.  



23 
 

Nu skulle jag aldrig komma på idén att ta i en pensel utan handskar.” 

 

5.3.3 Kollegors inställning till säkerhetsutrustning 

Som jag har varit inne på tidigare är måleribranschen en mansdominerad bransch, detta innebär att mina 

respondenter väldigt sällan har något annat än manliga kollegor. I citaten nedan refererar mina 

respondenter till sina manliga målarkollegor. 

Jag frågade mina respondenter hur det såg ut med användandet av säkerhetsutrustning på ett generellt 

plan, det vill säga om deras kollegor använde säkerhetsutrustning.  

Här svarar Karolina på frågan: 	  

 

 
”De gör som de alltid har gjort liksom, även om det kanske dödar dem.” 

 
 

Jag frågar Karin hur det är generellt om man inte brukar använda sig av säkerhetsutrustning. 

 

”ja, jag skulle säga det.” 

 

 

5.4 Respondenternas olika strategier för att hantera risker 

Hanna gör ofta renoveringsjobb hos privatpersoner och hon beskriver hur hon ibland upplever obehag 

av att vara ensam kvinna i lägenheterna och att hon försökt framföra det till sin ledning. 

 

 
”Det känns bättre i lägenheter om man är två, man kan inte alltid känna sig trygg när man är själv 

särskilt om man är kvinna, det får man inte gehör för.” 

 
 
Även Karin ser hur arbetet i sig kan innebära skaderisker i högre grad för att hon är kvinna: 

 

”ja, utformningen och funktionen precis som vissa snickarverktyg men även våra verktyg,  
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de är utformade bara för en viss storlek, stor herrhand. 

Det finns inte smal medium large utan one-size fits most.” 

 

Karolina beskriver att hon målar så länge hon får den säkerhetsutrustning hon behöver  

eftersom att hon vet vad konsekvenserna kan bli om hon utför arbetet utan lämpliga skydd: 

 
 
”jag sa det att jag kan måla det så länge jag får nya filter med fräsch mask. Och då har jag gjort, men 

jag vet att man inte ska känna sig tvingad att beröra de här färgerna om man inte vill.” 

”för det är inte värt det att få Alzheimers och alla hjärnsjukdomar när man är 25 år.” 

 

Karin svarar på frågan om hon använder sig av säkerhetsutrustning och hon säger att hon använder den 

utrustning som hon anser att hon mår bra av: 

 

”Jag målar aldrig tak i kortärmat, inte ens den varmaste sommardagen. Svetten får rinna på mig men 

jag vill inte ha färgen på armarna, för jag är allergiker och jag har astma,” 

 

 

5.5 Mod 

Att våga utföra olika arbetsmoment på hög höjd utan tillfredsställande säkerhetsutrustning eller korrekt 

uppställda ställningar ses ibland som något positivt av kollegor och arbetsledare. Motsatsen, att som 

anställd kräva att få utföra sitt arbete i en säker miljö ses ibland som negativt och gnälligt, enligt mina 

respondenter.  

Hanna har själv varit med om en arbetsplatsolycka och hon vet dessutom att de enligt avtal inte ska 

utföra arbetet från stegar. Därför säger hon nej till att arbeta från stegar, men det hindrar inte hennes 

kollegor och arbetsledare från att be henne göra det ändå. När hon insisterar på att hon inte gör 

arbetsmomentet på det sättet kan hon få höra detta: 
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”Så kan det gå några veckor och då kan en kollega säga “att jag fick ett jobb som inte du tordes ta” han 

ska vara lite macho fast en annan försöker hålla på det, så finns det kollegor som gör det ändå.  

Man får stå för säkerheten själv, de tycker att det är jobbigt när man börjar kräva saker.”  

 

Samma förfrågningar om att arbeta från stegar får även Hanna från sin arbetsledare. Hon får då höra att 

hon inte är modig nog och att de därför skickar någon som är modigare i företaget att göra jobbet i 

stället för henne.  

 

”Och då kan jag säga att jag går inte upp på en stege och  

då kan de säga att då skickar vi nån som törs.”  

 

Hanna ”törs” alltså inte göra ett arbetsmoment som hon vet kan riskera hennes liv då det i det här fallet 

innebar fri fallhöjd på mer än fem meter. Hon anses vara en person som inte törs till skillnad från andra 

som vågar på företaget. Det antyds av arbetsledaren och av kollegor att en målare som vill utföra sitt 

arbete i en säker arbetsmiljö är en person som inte bjuder till. Målaren som då exempelvis kräver att få 

arbeta från en byggnadsställning, antyds alltså med sin vilja att skydda sig själv från skador eller till och 

med döden arbeta emot sina kollegor och chefen. De ses som osolidariska, ett hot mot gruppen om man 

så vill. 

 

 

5.6 Svaghet 

Karin menar att denna attityd mot ett säkerhetstänk är något som förs vidare från äldre målare till nya 

målare i branschen. Hon menar att det ligger mycket på den enskilda individen att försvara sig själv och 

bevisa att man inte är ”klen”, men att detta inte alltid är så lätt.  

Därför blir det särskilt svårt för yngre personerna som kommer som nyutbildade målare in i branschen. 
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”Och det kan räcka för en 20-åring att de får några gånger en sne kommentar… Men kan man inte 

svara på det sättet och får höra ”ska du använda en nackmolly? Är du klen?” har man inget svar på det 

så slutar man med nackmollyn till slut och så tror man det att det gör ingen skillnad... ” 

 

Karin beskriver hur man resonerar kring säkerhetsutrustning i måleribranschen och hur detta brukar 

kommenteras av hennes kollegor. Även detta relaterat till motsatsen till att vara stark, det vill säga vek. 

Men här menar även Karin att vek är synonymt med att vara ”kärringaktig”. 

 

”Och samma är det med nackmolly, det är inte macho. Det är ju kärringaktigt, då är man ju vek.  

Det är samma sak med knäskydd, ”inte har jag nånsin använt mig av knäskydd så varför skulle jag 

använda mig av knäskydd?”.”  

 

 

5.7 Solidaritet 

Motstånd mot att riskera att skada sin hälsa uppskattas inte och motarbetas av sina kollegor och 

arbetsledare ifall tendenser av det slaget visas.  

Hanna beskriver här hur personer använder sig av stegar trots den stora fallrisken, istället för att be om 

en byggnadsställning att arbeta ifrån.  

 

”Många orkar inte vara ”jobbiga” och tänker att ”jag ska ju bara” 

 

Hanna om att ”ställa upp” i bemärkelsen tumma på säkerheten:  

 

”Jag vet inte. arbetsgivaren gillar personer som är lite tuffare    

“det där är en bra kille han är sällan omöjlig”, det har jag hört.” 

                                    Fråga: Vad tror du att de menar? 

                                    Svar: ”Att de gör det mesta utan att ställa kraven.” 
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En arbetstagare som inte ställer krav på sin arbetsmiljö och som gör det chefen ber om utan att 

ifrågasätta hur det ligger till med säkerheten verkar, utifrån Hannas utsaga, vara en arbetstagare 

arbetsgivaren föredrar. 

 

5.8 Synen på svaghet, ibland en fördel för kvinnor? 

Här beskriver Karin varför hon som kvinna kan, till skillnad från vissa män,  

använda sig av säkerhetsutrustning:  

 

”Fråga: men tror du att du som kvinna kommer undan lättare med att använda skydd?  

Karin: ja för jag är ju kärringen.”  

 

Karin, förklarar här att hon är ”kärringen” i sina kollegors ögon och att hon därför kommer undan lättare 

med att använda skydd. Hon är redan en del av det som ses som en negativ stereotyp och hon är 

dessutom medveten om hur majoriteten ser på henne. I det här fallet kan man säga att hennes 

könstillhörighet ger henne större spelrum att skydda sig själv i arbetet till skillnad från vad en man har.  

Angående att någon annan gör farliga arbetsmoment då hon själv inte vill, ser Karolina det som något 

positivt. Hon beskriver hur hennes arbetsledare ibland särbehandlar henne och hur det ibland ger henne 

ett större utrymme för att neka till att göra vissa arbetsmoment. 

 

”då frågar chefen mig om jag vill måla det eller om nån får göra det. Det finns alltid en fråga där att 

jag ska inte behöva måla nåt som jag känner att jag inte vill.” 

 

Karolina berättar hur hon upplever att hon kan få särskilda arbetsuppgifter just på grund av sitt kön och 

att detta dock inte upplevs som något positivt:  
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“Mycket är det för att jag är liten, eller kort.  

Men jag har ju kollegor som inte är så mycket längre än mig.” 

 

 

5.9 Respondenternas reflektion kring idealbilden av målaren 

Hanna menar här att arbetsgivarens syn på den ideale målaren är detta: 

 

”Arbetsgivaren gillar personer som är lite tuffare  

“det där är en bra kille han är sällan omöjlig”, det har jag hört.” 

 

Karolina går istället utifrån hur hon själv tycker att den ideala målaren ska vara: 

 

”Jag tycker ju att man ska hålla tiderna, man ska göra bra noggranna jobb.  

Det får hellre ta längre tid och det blir noggrant gjort, 

 än att det går fort och det blir halvdåligt.” 

I samband med att hon berättar om hur hyresgäster är tveksamma till att hon kan göra ett bra jobb som 

målare på grund av att hon är tjej så svarar hon på frågan om en riktig målare är en man på det här viset: 

 

”Ja, det känns som att folk tycker det.” 

 

 

5.10 Jargong 

Här berättar Karolina hur hon på en tidigare arbetsplats utsatts för ett dubbelt negativt tryck från sin 

omgivning på grund av att hon är ung, tjej och ny på arbetsplatsen.  

 

“på mitt första jobb var det en ganska hård jargong,  
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det var väldigt mycket skoj med unga mig och äldre gubbar” 

 

 

Hanna angående jargongen på arbetsplatsen: 

 

“Det kan vara lite tuffa skämt, sexistiska skämt.  
De tycker att de är tuffa när de håller på och skämtar, helt enkelt.” 

 

Hon beskriver även en situation där hon mötte ett öppet motstånd mot henne som ensam kvinna på en 

byggarbetsplats. Här beskriver hon hur första dagen i fikarummet på en byggarbetsplats där det satt 20 

andra byggnadsarbetare:  

 

“Och som vanligt när man kommer in blir det helt tyst, alla tittar upp på en, ingen säger något jag sa 

“hej, hej” och de bara mumlar till svar. Då var det en som gick upp och  

hällde upp kaffe till alla, utom mig. Det hände för ett halvår sedan.” 

 

Hon fortsätter med att beskriva hur hennes kollegor på byggnadsarbetsplatsen behandlade henne ute i 

arbetet: 

”Jo, det märkte jag på arbetsplatsen, ställde jag någon fråga fick jag inte alltid svar,  

de bara fnös och gick förbi” 

 

Karin apropå jargongen i branschen: 

 

“Man är en machokarl. Och så är man odödlig.”  

 

Och på frågan om man inte är en machokarl svarar Karin: 
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“då är man en vekling eller så är man en kärring. “Ja, men han höll int” han är 35 år och sjukskriven 

på grund av överbelastning i axlarna eller nåt liknande” 

 

5.11 Attityd gentemot kvinnor 

Apropå att inte vara en del av normen och vad man tvingas göra för att klara av arbetet har Hanna en 

reflektion:   

 

“De tror liksom inte att man kommer att klara av det. Som tjejer så får man oftast…  

Måste man ju vara minst 100 % bättre än killar”. 

 

Innan citatet nedan beskriver Karolina hur hon och en annan kvinnlig målarkollega till henne fått 

mycket uppskattning för sitt arbete av sin chef och sina kollegor, till skillnad från hur det var på hennes 

tidigare jobb. Men sedan avslutar hon resonemanget så här:  

 

“Sen kan det givetvis vara lite att man pratar med chefen att vi blir tagna på allvar men vi blir inte lika 

tagna på allvar som Olle 50+ pratar med han, ja det är väl för att vi är unga och framför allt tjejer”. 

 

Citatet ovan visar hur Karolina förstår att hennes ålder och kön spelar roll för graden av hur mycket hon 

och hennes kvinnliga kollega blir tagna på allvar.  

 

Hanna, här nedan, om hur hon föredrar vissa jobb framför andra på grund av hur hon blir bemött  

som kvinnlig målare: 

 

 

”Jag tycker att det är skönt att gå på jobb där jag kan styra själv då slipper man det med snickare med 

den här jargongen då har man bara hyresgästerna.” 
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Hanna om vad bemötandet mot kvinnor i branschen leder till bland unga kvinnliga målare: 

 

”Jag tror att de inte är beredda på bemötandet de kan råka ut för och sedan att många blir överraskade 

över att det är ett tungt jobb, det tror inte det. Det är min uppfattning, de tycker att arbetsuppgifterna är 

jobbiga. Men jag tror att bemötandet har stor del av att de tänker att “nä, det här får va”.  

Men jag vet inte.” 

 

Citaten som jag tagit upp i de olika temana är de som jag anser bäst ger en bild av de elementära 

problemen i måleribranschen och specifikt för kvinnliga målare. De ger en bild av hur respondenterna 

uppfattar att deras omgivning ser på dem som målare eftersom att bilden av målaren verkar vara tydligt 

kopplad till kropp och kön. Den kvinnliga kroppen kan då ses som en symbol för något som en målare 

inte är om den inte ingår i idealbilden. Citaten i intervjuerna speglar hur respondenterna upplever 

situationer där de kan riskera hälsan eller till och med livet. Eftersom att målare använder sin kropp i 

arbetet blir den ett viktigt verktyg för själva arbetsprocessen. Utan en fungerande kropp blir det omöjligt 

att göra de olika arbetsmomenten, därför är det intressant att se hur omgivningen runt respondenterna 

reagerar när de kräver en säker arbetsmiljö. Det finns en antydan från alla respondenter att det sociala 

trycket kan få som konsekvens att säkerhetsutrustningen inte används eller att onödiga risker tas. Detta 

sociala tryck kommer från kollegor och från chefer ofta i en form där den icke-risktagande målaren inte 

är att föredra. 

 

 

6. Diskussion   

Utifrån de olika aspekter av arbetsmiljön som tagits upp i min uppsats kan vi sammanfattningsvis säga 

att även när det existerar ett riskförebyggande arbete kan en målares arbete vara farligt om oturen är 

framme (t.ex. man kan ramla från en ställning, få damm i lungorna och så vidare). Om då en målare inte 

tar det säkra före det osäkra ökar risken följaktligen för att en olycka kan ske. Den vanligaste 

arbetsolyckan inom måleribranschen är fallolycka och detta kan vara värt att tänka på när vi läser 

exempelvis Hannas beskrivningar av de påtryckningar hon får från arbetsledare och kollegor om att 

arbeta från stegar.  

Alla respondenter nämner att det finns en attityd inom yrket mot att använda sig av säkerhetsutrustning 

och mot personer som sätter sin egen säkerhet i första rummet i stället för företaget eller kollegorna 
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(intervjutemat solidaritet). En del av respondenterna menar även att de som har ett säkerhetstänk får 

negativa kommentarer vilket i förlängningen kan leda till att säkerhetsutrustningen inte ses som något 

nödvändigt bland målarna och att ett riskfyllt beteende i arbetet tenderar att ses som mer positivt.  

Det finns uppenbarligen en norm inom måleribranschen som bland annat innebär att kroppsskador inte 

ses som något att tydligt arbeta förebyggande emot. Kanske kan man se denna attityd till säkerhet som 

ett tecken på att svaghet är kopplat till något negativt? Jag tolkar det som en del i en maskulinitetsnorm. 

Måleribranschen fungerar liknande den miljö Fundberg (2011) undersöker där svaghet förlöjligas och 

ses som något negativt. Denna norm verkar, utifrån min studie, leda till att arbetsledare ibland låter sina 

underställda utsättas för arbetssituationer som är skadliga för dem och dessutom kan vara i strid med 

arbetsavtal på aktuell arbetsplats eller till och med arbetsmiljölagen.  

Vad gäller information om säkerhet och risker inom yrket verkar inte respondenterna få 

tillfredsställande information om detta genom sina arbetsgivare. Respondenterna menar att det handlar 

om ”sunt förnuft” vad gäller när man ska använda sig av viss säkerhetsutrustning men vid frågan om 

ledningen ger dem kontinuerlig information om risker och säkerhet svarar alla förutom en nekande på 

den frågan. Den bristande informationskanal som verkar existera mellan arbetsledning och arbetstagare 

kan följaktligen leda till att många målare inte ställer krav på sin arbetsmiljö för att de exempelvis inte 

vet vilken säkerhetsutrustning de ska använda och varför. Jag uppfattar det som ett dubbelt tryck både 

utifrån i form av kollegor och arbetsledning som ofta sätter säkerheten i andra rummet och en förväntan 

om att målare ska använda sitt sunda förnuft och veta när de ska använda sig av säkerhetsutrustningen 

eller vilka risker de ska undvika.  

I min mening sänker maskulinitetsnormen taket för vad man kan tala om och på vilket sätt, vilket bland 

annat leder till att personer som kräver en säker arbetsmiljö motarbetas. De egenskaper som anses 

manligt betingade är de som får sätta agendan, utifrån hur jag tolkar respondenternas svar. Det vill säga 

att vara modig, inte visa svaghet, att ha en hård jargong eller att inte visa egenskaper som kan anses vara 

kvinnliga (Connell, 2008).  

Målare använder sig, i likhet med många andra arbetsgrupper, till stor del av sin kropp i arbetet. 

Kroppen i sig blir ett verktyg, man använder sig exempelvis av fingrarna för att ta bort det sista spacklet 

för att det inte finns verktyg anpassade för det momentet (Silvén, 2004). Eftersom att måleribranschen är 

mansdominerat verkar den manliga kroppen vara det ultimata verktyget i arbetet. Den manliga kroppen 

har satt normen för vad som ses som allmängiltigt. Därför ses den kvinnliga kroppen automatiskt som 

icke-fungerande i målerisammanhang oavsett om den som innehar kroppen klarar av arbetet eller ej. 

Dessutom verkar det vara så att om kvinnor inte behandlar sin kropp som vilket verktyg som helst 
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(Silvén, 2004) strider detta mot synen på kroppen inom måleribranschen. Det vill säga om de helt enkelt 

uttrycker ett öppet motstånd mot att inte vilja skada sig när de utför vissa arbetsmoment. 

Alla mina respondenter menar att det är upp till den individuella målaren att säga ifrån och kräva en 

säkrare arbetsmiljö. Men det verkar inte alltid vara särskilt lätt att säga ifrån som enskild målare. Vad 

innebär det att kräva en säkrare miljö i en bransch där svaghet till synes verkar ses som något negativt? 

Fundberg (2011) beskriver hur vissa karaktäristika ses som något negativt och då är svaghet (samma 

som att vara ”kärring”) något negativt. Det kan därför vara svårt för den enskilda målaren att kräva vissa 

saker i en miljö där det inte är särskilt högt i tak när det gäller hur man talar om vissa ämnen om normen 

helt enkelt är att man inte talar om dem. Om målaren kan riskera repressalier, i form av hån till exempel 

kanske hen låter bli att kräva vad den egentligen önskar i en viss situation. Såsom Karin beskriver att 

man ses som klen om man inte utför vissa arbetsmoment. Även detta är ett tydligt tecken, enligt mig, att 

maskulinitetsnormen är stark inom branschen och kan ge uttryck för förakt mot de som anses bryta mot 

den.  

Kvinnorna har större utrymme än män att använda sig av säkerhetsutrustning, eftersom att de redan är 

”kärringen” som Karin beskrev. Kvinnor ses redan som svaga, de kan inte förlora någon status på 

samma sätt som en man skulle kunna göra om de betedde sig på ett sätt som stod utanför den rådande 

maskulinitetsnormen. Kvinnorna utsätts för vad Judith Butler (2008) beskriver som ”social makt” det 

vill säga genusnormen straffar kvinnorna för att de arbetar med något som är könskodat som manligt. 

Kvinnor är än mer utsatta för ifrågasättande än män i på grund av att de står utanför den norm som 

regerar inom måleribranschen. Detta får kvinnorna känna av på olika sätt och det har även fått 

konsekvenser som Hjalmarsson & Kullberg (2012) visar på, det vill säga att kvinnliga målare lämnar 

branschen. 

Mina respondenter beskriver även hur de förutom att utsättas för en sexistisk och kvinnofientlig jargong 

och ett ifrågasättande av deras professionalitet som målare även kan drabbas av andra risker på grund av 

sitt kön. Karin beskriver hur verktygen är ”utformade bara för en viss storlek, stor herrhand”. Detta är så 

klart ett problem om verktygen som används regelbundet är i fel storlek då det i förlängningen kan leda 

till förslitningsskador. Hanna beskriver även hur hon inte får gehör för att arbeta tillsammans med någon 

annan målare i lägenheter trots att hon upplever det som obehagligt att arbeta som ensam kvinna i 

hemmet hos olika kunder.  

Skillnaden mellan män och kvinnor är att kvinnorna måste handskas med att få sin professionalitet som 

målare ifrågasatt enbart på grund av sitt kön. Detta har vi kunna utläsa från mina respondenters citat, 

Hanna beskriver till exempel hur kollegor inte hälsar på henne eller fnyser när hon ställer en fråga och 
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hon förstår det som att de behandlar henne på detta sätt för att hon är kvinna. Hanna är en del av en 

förtryckt minoritet och kan se sig själv genom förtryckarnas ögon, det så kallade ”dubbla medvetandet” 

(du Bois, 2000). Hannas upplevelse går även att analyseras utifrån Elias och Scotsons (2010) analys av 

relationen mellan en outsider-grupp och en etablerad grupp. De menar att de etablerade stänger ute 

outsider-gruppen för att säkerställa sitt maktövertag. Gruppen försöker även undvika kontakt med 

outsidergruppens medlemmar eftersom att de inte vill bli smittade av deras lägre ställning. Jag uppfattar 

fnysningarna som ett sätt för Hannas kollega att sätta distans mellan dem för att undvika att smittas av 

hennes lägre ställning på arbetsplatsen. 

Angående hård jargong kan vi tittare närmare på när Karolinas kollegor drev med henne för att hon var 

ung och tjej. Kollegorna visade med sitt beteende att hon var annorlunda än dem, hon var inte en del av 

den manliga normen. Hirdmans (1988) beskrivning av att mannen är normen och som ses som det 

allmängiltiga tycker jag mig se tydligt i Karolinas beskrivning av hur hennes kollegor behandlar henne. 

Hon är inte en del av normen, och just på grund av detta tar sig hennes kollegor rätten att driva med 

henne.  

Jag har varit inne på hur kroppen verkar vara en viktig faktor inom måleribranschen. Kan denna detta 

fokus vid kroppen som ett verktyg, som en symbol för styrka och mod vara det som utestänger kvinnor 

från branschen? Jag uppfattar måleribranschen som en i högsta grad kroppsfixerad bransch, där kroppen 

ofta har en central plats. Mina respondenter vittnar om hur deras kön ständigt är i fokus när de är i 

arbetet och litteraturen som granskar branschen visar på en dominerande diskurs där kvinnors kroppsliga 

kraft och potential diskuteras. Man utgår ofta ifrån att kvinnor är svaga och att de därför inte klarar av 

arbetet. Kroppsfixeringen leder till ett exkluderande av kvinnor men även till en farlig arbetsmiljö då 

kroppen riskerar att ses som enbart ett verktyg som kan offras.  

Avslutningsvis finner jag mig ha fått svar på min frågeställning angående om normer hindrar målare 

från att skydda sig på ett tillfredsställande sätt i sin arbetsmiljö. Utifrån mina respondenters upplevelser 

och den litteratur jag har tagit del av måste jag säga att normer i högsta grad kan hämma en 

tillfredsställande arbetsmiljö. Jag har i min uppsats gått igenom olika situationer där säkerhet inte sätts i 

första rummet utan andra faktorer, som att vara solidarisk mot arbetsgivare och kollegor, vara modig 

eller liknande fått gå före. Min andra frågeställning var om kvinnliga målare upplever att normerna 

tillåter dem att agera mer fritt i jämförelse med männen när det gäller att följa säkerhetsföreskrifterna. 

Respondenterna har visserligen gett uttryck för att de ibland har större handlingsutrymme vad gäller att 

använda sig av säkerhetsutrustning exempelvis för att de redan är ”kärringen” den svaga och därmed 

redan har lägre status än en manlig målare. Men respondenterna verkar inte se möjligheten att kunna 
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använda säkerhetsutrustning i högre grad som något som påverkar deras arbetssituation nämnvärt till det 

bättre. Min studie visar att kvinnliga målare utsätts för ett extremt motstånd enbart på grund av sitt kön 

inom måleribranschen. Detta uppfattar jag inte uppväger de fördelar det kan innebära att kunna använda 

säkerhetsutrustning i större utsträckning i den bemärkelsen att de eventuellt inte blir förlöjligade i 

samma grad som manliga målare skulle bli vid användande av säkerhetsutrustning. Motståndet mot 

kvinnor inom branschen är stort och att bli en aning mindre förlöjligad vid användandet av 

säkerhetsutrustning för att man ändå förväntas vara svag eller feg är en klen tröst. 

 

 

Förslag på vidare forskning  

Det skulle vara intressant att titta närmare på hur maskulinitetsnormen påverkar hur informationsflödet 

om risker och säkerhet fungerar inom måleribranschen. Jag upplever det som att det finns ett stort 

kunskapsglapp om risker och säkerhet inom branschen och att målarna skulle ändra sitt sätt att se på 

risker ifall de fick korrekt information av fackförbund och arbetsledning och andra aktörer inom 

måleribranschen.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1  

Bilder som illustrerar bagatellisering av farliga situationer och sexism inom måleribranschen 

För att få en visuell bild av hur bagatellisering av farliga situationer och sexism inom måleribranschen 

kan gestaltas tror jag det kan vara av vikt att visa några bilder som ligger ute på sociala medier. 

Målarförbundets Facebook sida är som sagt en flitigt använd sida där de många av de 1 500 

medlemmarna deltar i diskussioner och lägger upp bilder. Många av de bilder som läggs upp har 

koppling till måleribranschen. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa bilder ligger en offentlig Facebook 

sida som tillhör ett fackförbund, det vill säga en seriös institution. Administratörerna till Facebook sidan 

är även representanter för Målarförbundet. Här är exempel på målare som arbetar från en farlig 

arbetsställning: 

 

 

Farliga ställningar är vardag för många målare och något de kan få betala för med sin hälsa och sitt liv. 

Att ett fackförbund låter bilder som denna ligga på deras sida kanske kan ge signaler om hur accepterat 

det är att tumma på säkerheten.  
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Exempel på sexistiska bilder som läggs ut på Facebook sidan:  

 

De sexistiska bilderna och ”fräckisarna” är ett vanligt inslag på sidan, de får ofta ligga kvar och 

administratörerna kommenterar heller inte bilderna i negativ bemärkelse. Det ger för mig som 

utomstående en bild av en unken kvinnosyn men i bilden ovan anspelar det även på kvinnliga målare 

vilket gör bilden än mer allvarlig.  
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8.2 Bilaga 2 Intervjuguide 

– Kan du berätta lite om dig själv? Hur länge du jobbat med måleri? Måleriutbildning? Vad för typ av 

målning jobbar du med nu? 

– Hur kan en vanlig arbetsdag se ut? 

Säkerhet och risker 

– Information om risker, säkerhetsutrustning? Genomgång av ledningen av detta? Uppföljning?  

– Hur fungerar ledningen som förebilder när det gäller att använda sig av säkerhetsutrustning ute på 

byggnadsarbetsplatsen? 

– Vad kan påverka din säkerhet?  

– Bilden av målare? 

Jargong 

– Hur är jargongen på din arbetsplats?  

– Hur talar man på ditt företag sinsemellan om risker, tillbud på arbetsplatsen? 

 

 

 

 

	  

 


